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1. CONTEXT

                Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de

educaţie  formală  şi  non-formală,  aflate  din  ce  în  ce  mai  frecvent  în  centrul

discursului  educaţional  internaţional.  În  plan  european,  iniţiativa  promovării

activităţii  educative  şcolare  şi  extraşcolare  aparţine  Consiliului  Europei  prin

Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate

în  acest  domeniu  statelor  membre.  Cel  mai  relevant  document  îl  constituie

 Recomandarea  din  30  aprilie  2003,  care  menţionează  direcţiile  de  acţiune

referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi

extraşcolare  cu  cel  al  educaţiei  formale  din  perspectiva  contribuţiei  egale  la

dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. Astfel, s-a accentuat: 

         statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune

a procesului de învăţare permanentă; 

         necesitatea  recunoaşterii  activităţii  educative  şcolare  şi

extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; 



         importanţa activităţii  educative şcolare şi  extraşcolare pentru dezvoltarea

sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;

                                                                                                                

         oportunitatea  oferită  de  activitatea  educativă  şcolară  şi

extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la

educaţie  pentru  dezvoltarea  deplină  a  potenţialului  personal  şi

reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale; 

         stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor

etice:  dreptate,  toleranţă,  pace,  cetăţenie  activă,  respectarea

drepturilor omului; 

         utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare

ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a

tinerilor în comunitate; 

         promovarea  cooperării  în  vederea  utilizării  diverselor  abordări

didactice  necesare  ridicării  standardelor  calităţii  procesului

educaţional; 

         asigurarea resurselor umane şi  financiare pentru implementarea

şi  recunoaşterea  valorică  a  programelor  educative  şcolare  şi

extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; 

         recunoaşterea  activităţii  educative  şcolare  şi  extraşcolare  ca

dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în acest

domeniu.

În  consecinţă,  activitatea  educativă  şcolară  şi  extraşcolară  reprezintă  spaţiul

aplicativ  care  permite  transferul  şi  aplicabilitatea  cunoştinţelor,  abilităţilor,

competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice,
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activitatea  educativă  şcolară  şi  extraşcolară  dezvoltă  gândirea  critică  şi

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării

drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o

simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. 

Reiterând  mesajul  Consiliului  Europei  transmis  în  cadrul  sesiunilor  de  la

Lisabona  din  anul  2000  şi  de  la  Brussels,  din  anul  2004,  cu  privire  la  rolul

educaţiei  în  societatea  contemporană,  statele  membre  consideră  educaţia  o

prioritate  absolută şi  un agent  cheie al  asigurării  coeziunii  sociale  capabil  să

contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.

2. VIZIUNE

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată

de  Ministerul  Educaţiei  şi  Cercetării  porneşte  de  la  premiza  că  abordarea

educaţională  complementară  formal  –  non-formal  asigură  plus  valoarea

sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl

exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate

dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de

îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

Formularea  unor  obiective  clare  şi  coerente  în  lumina  Tratatului  European

Constituţional  cu  privire  la  importanţa  respectării  valorilor  fundamentale  ale

drepturilor omului, ale libertăţilor, ale democraţiei şi egalităţii  şi racordarea la

standardele  educaţionale  europene  reprezintă  baza  strategică  a  acestui

document.

 Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată

de şcoala noastră  urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie

absolut  necesară  în  contextul  unor  schimbări  complexe  la  nivelul  vieţii  de

familie, a pieţei  forţei  de muncă, a comunităţii,  a societăţii  multiculturale şi  a

globalizării. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii

prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  în care să fie implicaţi elevi,
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cadre  didactice  de  diferite  specialităţi,  parteneri  educaţionali,  pornind  de  la

părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi

extraşcolare constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii

actuale,  în  sensul  în  care  conceperea  flexibilă  a  acesteia  permite  o

continuă  actualizare  a  conţinutului  învăţării  şi  a  metodelor  didactice

centrate  pe  elev,  precum  şi  o  monitorizare  şi  evaluare  de  calitate  a

rezultatelor  învăţării.  Totodată  particularităţile  specifice  facilitează

implementarea  noii  abordării  didactice  prin  care  elevul  devine  resursă,

producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Pentru  a  stimula  dezvoltarea  cognitivă,  spirituală,  interpersonală  şi

socială, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie

nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la

interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de  diversele

modalităţi  de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări

punctuale,  aplicaţii  tematice  etc,  oferă  posibilitatea  abordărilor

interdisciplinare,  cross-curriculare  şi  transdisciplinare,  exersarea

competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare

holistică a personalităţii.

Strategia  accentuează  importanţa  multiplicării  experienţelor  pozitive

înregistrate  în  domeniul  activităţii  educative  şcolare  şi  extraşcolare  şi

impune  extinderea  spaţiului  de  intervenţie  în  procesul  educaţional

curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului

învăţării în interesul superior al copilului. 

Analiza SWOT a evidenţiat: 

      puncte tari: 

o    experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
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o    personal  didactic  calificat,  cu competenţe necesare evaluării  şi

valorificării  valenţelor  educative  derivate  dintr-o  problematică

educativă diversă; 

o    reţea  coerentă  de  coordonare  a  activităţilor  educative  şcolare,

extraşcolare  şi  extracurriculare:  inspectorul  educativ  şi

inspectorul  şcolar  cu  programe  şi  proiecte  de  cooperare

internaţională -la  nivel  judeţean,  coordonatorul  de programe şi

proiecte  şcolare  -  la  nivelul  unităţii  de  învăţământ  consilierul

diriginte  şi  corpul  profesoral  –  la  nivelul  clasei;  structurile

organizaţionale ale elevilor şi părinţilor la . nivelul unităţii şcolare; 

o    diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de

învăţământ; 

o    instituţii  specializate în activităţi  educative extraşcolare : palatul

copiilor;

 bază  materială  didactică  relativ  modernă  în  unitatea  de

învăţământ

    calitatea  conţinutului  pragmatic  al  învăţării  care  menţine  şi

promovează specificul tradiţional alături de elementul de noutate;

o    experienţe pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi

integrarea socială a copiilor; 

o    rezultatele  de  excepţie  ale  copiilor  la  manifestări  educative

naţionale şi internaţionale; 

o    finalitatea proiectelor şi  programelor educative  ale copiilor  prin

participarea  la  competiţii  judeţene,  naţionale  şi  internaţionale

(Calendarul Proiectelor Educative); 

o    vizibilitatea  actului  educaţional  în  comunitate  şi  societate

prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare

(spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii

o    transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev

utilizate în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în

vederea ridicării calităţii şi eficienţei actului educaţional; 



o    deschiderea oferită  de disciplinele  opţionale în  conformitate cu

interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

o    existenţa  parteneriatului  educaţional  cu  familia,  comunitatea,

organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale în vederea

responsabilizării  acestora în susţinerea şi  îmbunătăţirea actului

educaţional.

      puncte slabe: 

o    activitatea  supraîncărcată  a  inspectorului  educativ  şi  a

coordonatorului de programe şi proiecte de la nivelul unităţii de

învăţământ. 

o    activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative este

vastă,  complexă.  Acesta  nici  nu  este  degrevat  de  un  anumit

număr de ore, nici nu este remunerat suplimentar; 

o    în  cadrul  educaţiei  formale,  accentul  cade  pe  transmiterea

cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;

o    inexistenţa, de cele mei multe ori, a dimensiunii sociale în cadrul

proiectării orelor de curs; 

o    neglijarea  impactului  pozitiv  pe  care  activitatea  educativă

extraşcolară  şi  extracurriculară  o  are  asupra  dezvoltării

personalităţii elevului; 

o    perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se

dedice integral studiului specific educaţiei formale; 

o    minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către

părinţi, cadre didactice, organe de îndrumare şi control; 

o    lipsa  de  formare  în  iniţierea,  proiectarea,  implementarea

programelor educative; 

o    absenţa  formării  în  domeniul  activităţii  educative  şcolare  şi

extraşcolare;  

o    fondurile  insuficiente  pentru  desfăşurarea  activităţilor  educative

şcolare şi extraşcolare, 



o    dezinteresul  pentru  realizarea  de  proiecte  pentru  atragerea

fondurilor extrabugetare; 

o    instabilitatea cadrelor didactice în sistem 

o    retribuţie  necorespunzătoare  a  cadrelor  didactice,  lipsa  altor

facilităţi; 

o    rutina cadrelor didactice de a se limita numai la transmiterea de

cunoştinţe; 

o    nerecunoaşterea activităţii  educative a elevilor realizată în afara

orelor de curs;

o    număr insuficient de consilieri psihopedagogi; 

      oportunităţi: 

o    redimensionarea „şcolii  ”  ca o comunitate autentică, temporală,

contextuală,  racordată  la  viaţa  publică,  prin  promovarea  unor

politici de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de

atins;

o    deschiderea  activităţii  educative  spre  implicare  şi

responsabilizare  în viaţa comunităţii; 

o    amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de

programe şi proiecte de cooperare internaţională; 

o    o    diversificarea  ofertei  educaţionale,  creşterea  calităţii  actului

educaţional din perspectiva descentralizării  şi  a concurenţei pe

piaţa educaţiei; 

o    valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în

sistemul de învăţământ formal în contexte practice, bine ancorate

în realitatea cotidiană,

o    recunoaşterea  statutului  educaţiei  non-formale  de  componentă

esenţială a învăţării permanente; 

o     valorificarea potenţialului  creativ al  elevilor prin iniţierea de noi

proiecte educative şi asumarea de roluri; 



o    interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în

şcoală; 

o    interesul  elevilor  de  a  se  implica  în  cât  mai  multe  activităţi

extraşcolare; 

o    valorificarea  voluntariatului  şi  dezvoltarea  conştiinţei  utilităţii

sociale a tinerilor; 

o    promovarea  dialogului  intercultural  în  vederea  creşterii  calităţii

vieţii comunităţii; 

o    iniţierea  tinerilor  în  managementul  de  proiect,  în  activităţi

antreprenoriale  şi  în  procesul  decizional  în  vederea  finalizării

demersurilor lor.

      ameninţări:

o     atitudinea  şi  demersurile  pur  formale  sau menţinute  la  nivelul

tradiţional  în  organizarea  activităţilor  educative  şcolare  şi

extraşcolare; 

o    promovarea  unei  mentalităţi  dispreţuitoare  la  adresa  activităţii

educative şcolare şi extraşcolare;  

o    absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să certifice

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

o    dezavantajul  creat  de  programele  şcolare  încărcate  care  nu

permit dezvoltarea componentei educative; 

o    pasivitatea unor cadre didactice; 

o    oferta negativă a străzii. 

3. PRINCIPII ŞI VALORI

Strategia activităţii  educative şcolare şi extraşcolare  din şcoala noastră este

proiectată conform următorului set de principii:

      principiul  priorităţii  educaţiei,  ca  responsabilitate  asumată  de

guvernul României
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      principiul  accesului  egal  la  educaţie  –  conform  Constituţiei  şi

Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la

educaţie; 

      principiul interculturalităţii; 

      principiul continuităţii  activităţilor care au caracter permanent şi

se bazează pe experienţa anterioară; 

      principiul complementarităţii formal –non-formal; 

      principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

      principiul  descentralizării  autorităţii  educaţionale  şi  al  asigurării

unităţii demersurilor educaţionale locale prin coordonare; 

      principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate; 

      principiul  transparenţei  implementării  strategiei,  cu  participarea

societăţii  civile,  alături  de  instituţiile  guvernamentale  în  vederea

realizării obiectivelor; 

      principiul  cooperării  –  implementarea  strategiei  are  la  bază

cooperarea instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

Alături de respectarea şi promovarea acestor principii, la baza strategiei

a  stat  şi  principiul  educaţiei  centrate  pe  valori:  respect,  non  –

discriminare,  egalitate,  solidaritate,  toleranţă, adevăr,  libertate,

integritate,  demnitate,  onoare,  onestitate  originalitate,  dragoste,

încredere.

 



În  acest  context,  valorile  asigură cadrul  în  care normele sociale  sunt

stabilite şi explicate. Ele stau la baza formării atitudinilor, a procesului de

luare a deciziei şi influenţează puternic comportamentul. Este importantă

identificarea  valorilor  elevilor,  profesorilor,  adulţilor  în  vederea  găsirii

unui numitor comun al  valorilor  reprezentative ale comunităţii  care să

producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului educaţional. 

Împreună, copiii, profesorii  şi părinţii  pot face din şcoală un loc plăcut

pentru  toţi  cei  implicaţi  în  procesul  educativ,  un  mediu  bazat  pe

încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.

4. SCOP

În conformitate cu concluziile extrase, şcoala noastră a definit ca scop major al

strategiei: ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale 

prin  complementarizarea lor  în  vederea valorificării  potenţialului  elevilor  şi  a

formării lor ca cetăţeni europeni proactivi. 

5. OBIECTIVELE principale vizează: 

      recunoaşterea  activităţii  educative  şcolare  şi  extraşcolare  ca

dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ; 

      permanenta  actualizare  a  conţinutului  învăţării  şi  accentuarea

dimensiunii educative a acestuia; 

      întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca

spaţiu de dezvoltare personală; 

      recunoaşterea  educaţiei  non-formale  ca  spaţiu  aplicativ  pentru

educaţia formală;

      profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin

dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară; 



      dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii  educative şcolare,

extraşcolare şi  extracurriculare prin multiplicarea  programelor şi

proiectelor educative de cooperare internaţională; 

      creşterea  vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  şcolare  şi

extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale,

de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 

      formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare

şi extraşcolare; 

      asigurarea eficienţei  activităţii  educative  şcolare şi  extraşcolare

prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;

      întărirea  parteneriatului  educaţional  guvernamental  –  non-

guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali

implicaţi în susţinerea procesului instructiv – educativ.

6. CADRUL DE IMPLEMENTARE

Spaţiul de implementare a acestei strategii nu se reduce numai la sistemul de

învăţământ preuniversitar, ci vizează şi zona de iradiere a influenţei acesteia:

familie, societatea civilă,  comunitate,  societate. Valorificarea mecanismelor şi

instrumentelor  coerente  de  acţiune  existente  şi  crearea  de  noi  reţele

specializate  în  diverse  subcomponente  ale  activităţii  educative  şcolare  şi

extraşcolare  vor  avea  ca  rezultat  ridicarea  calităţii  actului  educaţional. 

Redimensionarea  acestui  tip  de  educaţie  va  începe  de  la  nivelul  micro  –

unitatea de învăţământ, prin:

      dezvoltare  componentei  educative  în  proiectarea  activităţii

didactice; 



      complementarizarea  dimensiunii  curriculare  cu  cea  cross-

curriculare şi extracurriculare a activităţii educative; 

      crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea şi

implementarea proiectelor educative; 

      dezvoltarea  proiectelor  educative  pe  tipuri  de  educaţie

complementară 

Totodată  se înfiinţează nuclee regionale de acţiune formate din  elevi,  cadre

didactice,  reprezentanţi  ai  organizaţiilor  non-guvernamentale,  economice,  ai

administraţiei  locale  şi  comunităţii,  practică  deja  pilotată  în  extinderea

programelor naţionale şi  internaţionale la nivel regional nu vor face decât să

transforme educaţia, în ansamblul ei,  în promotorul progresului la nivel local.

Prin valorificarea spaţiului democratic oferit de activitatea educativă şcolară şi

extraşcolară  de  a  experimenta  noi  posibilităţi  de  dezvoltare,  de  atragere, 

încurajare  şi  stimulare  a  tinerei  generaţii  în  îmbunătăţirea  calităţii  vieţii,

societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în educaţie având un feed-

back şi un rezultat concret al eficienţei sale.

Prin  satisfacerea  dorinţelor  şi  intereselor  de  cunoaştere  a  tinerilor,  sistemul

educaţional va deveni centru resursă de dezvoltare a comunităţii locale. 

 

7. GRUPUL ŢINTĂ 

1. Grup ţintă primar . Strategia vizează, ca beneficiari direcţi, elevii dinşcoala

noastră , cadrele didactice .

2.  Grup ţintă  secundar.  Din perspectiva  impactului  pe care educaţia  o  are

asupra  societăţii,  de  rezultatele  demersurilor  iniţiate  vor  beneficia,  indirect,

familia, societate civilă, comunitatea, societatea în ansamblul ei.



8. REZULTATE AŞTEPTATE

Ca  efecte  majore  pe  care  strategia  şi  le  propune  să  le  producă,  se  pot

menţiona: 

o       creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

o       introducerea  obligatorie  elementului  educativ  în  proiectarea  şi

desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu; 

o       proiectarea  activităţilor  educative  extracurriculare  ca  aplicaţii

concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor

formate în cadrul obiectelor de studiu; 

o       stimularea  interesului  elevilor  şi  a  cadrelor  didactice  de  a  se

implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare

şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ; 

o       stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii

comunităţii şcolare/comunităţii; 

o       reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi

absenteismului şcolar; 

o       creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

o       asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

o       ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

o       formarea  resursei  umane  necesare  dezvoltării  societăţii

cunoaşterii; 

o       asigurarea  sustenabilităţii  proiectelor  educative  prin

conştientizarea  comunităţii  cu  privire  la  potenţialul  pe  care



programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce

urmează a se integra; 

o       transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

  

PLANUL  DE  ACŢIUNE  PRIVIND  IMPLEMENTAREA  STRATEGIEI

DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

 

OBIECTIVUL  1.  ASIGURAREA  CADRULUI  LEGISLATIV  SPECIFIC

ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

      MĂSURA.1.1.  Elaborarea  şi  aprobarea  actelor  normative  de

reglementare  a  activităţii  educative  şcolare,  extraşcolare  şi

extracurriculare, la nivelul MEdC şi cu alte instituţii guvernamentale (MI,

MS, MIE, MAE, MCC, ANT, ANPC etc)

Acţiuni 

o       Aprobarea Calendarului Proiectelor Educative Şcolare şi Extraşcolare; 

o       Definitivarea  statutului  coordonatorului  de  programe  şi  proiecte  şi  a

consilierului diriginte 

      MĂSURA  1.2. Actualizarea  actelor  legislative  în  vigoare  prin

modificări, completări şi adăugiri.

Acţiuni

o Modificarea HG 379 privind finanţarea activităţilor educative şcolare şi

extraşcolare 



OBIECTIVUL  2.      RIDICAREA  CALITĂŢII  ACTULUI  EDUCAŢIONAL

PRIN:

2.1.  .ABORDAREA  COMPLEMENTARĂ:  INTRA-,  CROSS-  ŞI

EXTRACURRICULARE  ÎN  PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLAR

      Măsura 2.1  . Implementarea abordării intra-, cross- şi extracurriculare în

procesul instructiv – educativ

Acţiuni

o Proiectarea  aplicaţiilor  practice  în  forma  activităţilor  utile  în  viaţa

cotidiană; 

o Proiectarea activităţilor extraşcolare ca modalitate eficientă de realizare a

feedback-ului activităţii didactice derulate la clasă. 

 

2.2.  REALIZAREA  UNUI  RAPORT  ECHILIBRAT  ÎNTRE  CONŢINUTUL

EDUCATIV ŞI CEL ŞTIINŢIFIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE PREDARE -

ÎNVĂŢARE

      Măsura 2.2. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare

unitate de învăţare

Acţiuni

o Introducerea  obligatorie,  în  diferite  etape  ale  lecţiei,  a  elementului

educativ, în mod sistematic, coerent şi integrat. 

o Utilizarea elementului  educativ  ca  punct  de  plecare  în  implementarea

abordării cross-curriculare. 



2.3.  RACORDAREA CONŢINUTULUI  ÎNVĂŢĂRII  ŞI  A DIDACTICILOR      LA

TENDINŢELE DE DEZVOLTARE ALE SOCIETĂŢII

      Măsura 2.3.1.  Permanenta actualizare a conţinutului învăţării pentru a

răspunde nevoilor de dezvoltare ale societăţii cunoaşterii; 

Acţiuni

o Introducerea elementului ştiinţific actualizat în conţinutul învăţării pentru

ridicarea interesului elevilor în procesul instructiv – educativ; 

o Dimensionarea acestuia cu latura educativă/de natură pragmatică; 

o Introducerea în oferta educaţională a unităţii de învăţământ a disciplinelor

opţionale conform intereselor de cunoaştere ale elevilor şi necesităţilor

comunităţii 

      Măsura  2.3.2.  Utilizarea,  cu  preponderenţă,  a  metodelor  activ  –

participative centrate pe elev

Acţiuni

o Implementarea  metodelor  activ  –  participative  pentru  ridicarea  calităţii

rezultatelor învăţării 

      Măsura.2.3.3.  Redimensionarea  orei  de  consiliere  şi

orientare/dirigenţie din perspectiva valenţelor educaţiei de impact

Acţiuni

o       Actualizarea conţinutului activităţilor de învăţare

o       Integrarea  componentelor  şi  subcomponentelor  educaţiei  şi  racordarea

acestora la problematica de actualitate (fenomene antisociale etc)



o       Realizarea unui studiu referitor la nevoile în educaţia de tip formal şi non-

forma

     

întocmit,

director, prof. Soare Anda

coordonator pentru programe şi proiecte educative, înv. Ioniţă Violina 
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