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Notă de prezentare 
 

 
 

În cadrul filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea instructori pentru 
educaţie extraşcolară, pregătirea practică de specialitate (numită în continuare practică 
pedagogică) face parte din setul disciplinelor pedagogice, contribuind la formarea competenţelor 
generale, a valorilor şi atitudinilor vizate de acestea. Ca şi în cazul celorlalte discipline 
pedagogice, elaborarea programei practicii de specialitate a avut în vedere:  
- rolurile profesionale ale instructorului de educaţie extraşcolară din instituţii (after-school, 

muzee, case de cultură, cluburi, biblioteci, ateliere, asociaţii, biserici, uniuni, săli de expoziţie, 
familii, spaţii de joacă, spaţii stradale etc); 

- rolurile profesionale ale instructorului de educaţie nonformală în spaţiul instituţiilor de 
învăţământ , extracurricular  (în grădiniţă, şcoală, licee) 

- logica internă şi stadiul actual de evoluţie a ştiinţelor educaţiei şi disciplinelor conexe; 
- experienţa pozitivă în domeniul practicilor din spaţiul educaţiei extraşcolare; 
- elementele de proiectare curriculară specifice educaţiei nonformale; 
- prevederi ale Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum: centrarea pe copil, individualizarea 

procesului de educaţie, includerea părinţilor ca parteneri educaţionali, prevederi ce ţin de 
responsabilitatea asigurării în procesul educaţional a siguranţei fizice şi psihologice a copiilor. 
 

Competenţele specifice urmărite prin practica pedagogică în clasele a IX-a şi a X-a au fost 
formulate pornind de la rolurile profesionale ale instructorului de educaţie extraşcolară şi de la 
competenţele generale vizate prin studierea disciplinelor pedagogice şi psihologice, pe 
parcursul învăţământului liceal, în cadrul filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea 
instructor pentru educaţie extraşcolară.   

 
Practica pedagogică are un rol important în dezvoltarea competenţelor generale şi în 

pregătirea elevilor pentru asumarea viitoarelor roluri profesionale specifice instructorului pentru 
educaţie extraşcolară. Activităţile de practică vor fi gradate din punct de vedere al complexităţii şi 
vor fi corelate cu studiul disciplinelor pedagogice şi psihologice.  

 
Structura programei cuprinde următoarele elemente: 
- Nota de prezentare; 
- Valori şi atitudini; 
- Competenţe generale; 
- Categorii de activităţi de practică pedagogică;  
- Competenţe specifice şi conţinuturi; 
- Sugestii metodologice. 

 
Conceperea demersului didactic în concordanţă cu programa elaborată oferă 

oportunitatea orientării şi centrării predării şi învăţării pe achiziţiile finale ale studiului disciplinei şi 
valorificării tuturor conţinuturilor teoretice şi mai ales practic-acţionale dobândite în cadrul 
celorlalte discipline din curriculumul diferenţiat.  
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VALORI ŞI ATITUDINI URMĂRITE PRIN STUDIUL DISCIPLINELOR PEDAGOGICE ŞI 
PSIHOLOGICE 
 
 
1. Cultivarea unui mediu educativ centrat pe copil şi pe nevoile dezvoltării sale 
2. Promovarea empatiei şi a încrederii, ca fundamente ale cultivării unui mediu educaţional axat 

pe valori culturale, morale şi civice 
3. Valorizarea spiritului ludic şi creativ în activităţile educaţionale propuse  
4. Crearea unui climat socio-afectiv securizant atât pentru copii, cât şi pentru părinţii acestora 
5. Implicarea părinţilor în educaţia copilului lor  
6. Importanţa şi rolul parteneriatului socio-educaţional  realizat cu familia, cu alte instituţii care 

au responsabilităţi educaţionale, cu alţi specialiştii implicaţi în educaţie (cadre didactice, 
psihologi, pedagogi, pediatri, nutriţionişti, specialişti în igienă, asistenţi sociali, personalităţi 
culturale etc.)  

7. Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de interacţiune 
educativă cu copiii şi cu părinţii lor în spaţiul nonformal. 

 
 
 
 
 

COMPETENŢE GENERALE URMĂRITE PRIN STUDIUL DISCIPLINELOR PEDAGOGICE ŞI 
PSIHOLOGICE 

 
 

1. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei şi ştiinţelor educaţiei 
2. Explicarea, interpretarea şi examinarea critică a ideilor, proiectelor şi proceselor educaţionale 

extraşcolare 
3. Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor educative extraşcolare 
4. Construirea şi menţinerea unui mediu educativ sigur, constant şi propice dezvoltării copiilor  
5. Comunicarea adecvată şi constructivă cu copiii, părinţii, aparţinătorii şi alţi specialişti implicaţi 

în educaţia copiilor 
6. Valorizarea jocului şi a creativităţii în activităţile de educaţie extraşcolară 
7. Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra- şi interdisciplinare, în vederea optimizării 

procesului de educaţie extraşcolară 
8. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia de instructor pentru 

educaţie extraşcolară 
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CATEGORII DE ACTIVITĂŢI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ 
 
 

Categorii de activităţi % din timpul alocat disciplinei 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

A. Cunoaşterea spaţiului 
instituţional şi 
neinstituţional în care se 
pot realiza proiecte de 
educaţie extraşcolară  

40% (grădiniţe, şcoli, 
licee, cluburi, muzee, 
case de cultură, biblioteci, 
săli de expoziţie, ateliere, 
uniuni, asociaţii, spaţii de 
joacă, biserici, familii, 
parcuri, pieţe etc. ) 

 

30% (grădiniţe, şcoli, 
licee, cluburi, muzee, 
case de cultură, 
biblioteci, săli de 
expoziţie, ateliere, 
uniuni, asociaţii, spaţii 
de joacă, biserici, 
familii, parcuri, pieţe 
etc. ) 

 

B. Observarea şi analiza 
unor activităţi de 
educaţie extraşcolară 
realizate de către diferiţi 
specialişti 

30% (10% în spaţii 
instituţionale; 10%  în 
spaţii neinstituţionale) 

35% (10% în spaţii 
instituţionale; 10%  în 
spaţii neinstituţionale) 

 

C. Descoperirea unor 
oportunităţi de educaţie 
extraşcolară în mediul 
social actual 
(identificarea unor nevoi, 
construirea unor oferte) 

 

D. Proiectarea, discutarea, 
pilotarea, implementarea 
şi evaluarea unor 
proiecte de educaţie 
extraşcolară 

 

 

15% (analiză de nevoi, 
construirea unor oferte, 
analizarea şi ajustarea 
lor)  

 

 

 

15% (implementarea unui 
proiect de educaţie 
extraşcolară într-un 
spaţiu ales sau 
participarea la un proiect 
implementat de altcineva) 

15% (analiză de nevoi, 
construirea unor oferte, 
analizarea şi ajustarea 
lor)  

 

 

20% (implementarea 
unui proiect de 
educaţie extraşcolară 
într-un spaţiu ales sau 
participarea la un 
proiect implementat de 
altcineva)  
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ALE ACTIVITĂŢILOR DE 
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

 
CLASA A IX-A 

 
Competenţe specifice Conţinuturi ale activităţilor de practică 

2.1. Examinarea spaţiului social din 
perspectiva ofertei de educaţie 
extraşcolară 

2.2. Analiza critică a ofertelor de 
educaţie extraşcolară identificate 

5.1. Comunicare cu specialişti 
implicaţi în activităţi de educaţie 
extraşcolară 

Cunoaşterea generală a spaţiului social (instituţional şi 
neinstituţional) din perspectiva ofertei de educaţie extraşcolară 

 

 Studierea mediului social înconjurător şi identificarea ofertelor 
de educaţie extraşcolară existente (after-school, cluburi, 
meditaţii la domiciliu, cursuri diverse etc.) 

 Discuţii cu specialişti implicaţi în educaţia extraşcolară 

 Rememorarea experienţelor personale, privind educaţia 
extraşcolară; extragerea experienţelor de educaţie extraşcolară 
din povestirile cunoscuţilor, din cărţile citite, din filmele văzute; 
schimb de experienţă cu colegii 

 Observarea comportamentului copiilor în timpul activităţilor de 
educaţie extraşcolară 

 Analiza comparativă a experienţelor discutate din perspectiva 
posibilităţii optimizării efectelor educative 

3.1. Imaginarea unor oferte de 
educaţie extraşcolară  

 

 

 

3.2. Proiectarea şi evaluarea  
activităţilor de educaţie extraşcolară, 
personale sau ale colegilor 

Construirea unor oferte de educaţie extraşcolară  
 

 Plasarea mentală într-un spaţiu imaginativ în care elevii să 
creeze propriile lor modele de manifestare a educaţiei 
extraşcolare  

 Conectarea „descoperirilor” imaginare la lumea reală prin 
asemănare 

 Imaginarea unor oferte posibile de educaţie extraşcolară în 
spaţii cât mai diverse 

 Discutarea acestor idei şi construirea unor oferte concrete 

 Analiza în grup a ofertelor personale 

6.1. Valorizarea jocului în cadrul 
ofertei educaţionale imaginate 

 
6.2. Descoperirea unor modalităţi de 
implicare imaginativă şi creativă a 
copiilor   

Optimizarea ofertelor de educaţie extraşcolară prin implicarea 
ludică, imaginativă şi creativă a copiilor 

 Construirea unor variante diferite ale aceleiaşi oferte 
educaţionale, pentru a se potrivi unor vârste diferite, unor medii 
diferite, unor spaţii culturale diferite 

 Identificarea jocurilor potrivite în funcţie de vârsta copiilor, de 
situaţia de învăţare, de dimensiunea grupului, de caracteristicile 
spaţiului, de scopul educaţional urmărit 

 Descoperirea unor modalităţi de stimulare a imaginaţiei, 
creativităţii şi a implicării active a copiilor în procesul de 
educaţie 

 Elaborarea unor proiecte interdisciplinare prin încurajarea unirii 
mai multor oferte şi a lucrului în echipă 

 Sondarea experienţei personale în privinţa jocurilor educative 

 Discuţii cu colegii pentru optimizarea ofertei de educaţie 
construită 
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3.1. Pretestarea ofertei de educaţie 
extraşcolară realizată individual sau 
în grup (cu sprijinul şi supervizarea 
unui îndrumător) 

 

3.2. Participarea ca membru în 
proiectul unui coleg mai mare sau al 
unui specialist ofertant de educaţie 
extraşcolară 

 

Aplicarea experienţei căpătate în intervenţii reale  
 

 Pretestarea ideilor personale ale elevului în condiţii de 
siguranţă pentru a avea succes (sub supraveghere şi cu sprijin 
discret din parte profesorului 

 Încurajarea colaborării, a sprijinului  şi cooperării dintre colegi  

 Discuţii pentru expunerea trăirilor şi pentru schimbul de 
experienţă dintre colegi 

 Implicarea elevilor de clasa a IX-a în proiectele celor din clasa a 
X-a, dar şi în proiectele colegilor de clasă pentru diversificarea 
experienţei personale 

 

 

 
Notă: Practica pedagogică comasată se va efectua pe parcursul unei săptămâni, recomandabil 
în ultima parte a anului şcolar şi, pe cât posibil, corelată cu clasa a X-a. 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ALE ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ 
PEDAGOGICĂ 

 
 

CLASA A X-A 
 

Competenţe specifice Conţinuturi ale activităţilor de practică 

2.1 Examinarea ofertelor de 
educaţie extraşcolară 

2.2. Căutare şi structurare a 
ofertelor de educaţie extraşcolară 
în alte ţări 

2.3. Identificarea unor nevoi de 
educaţie extraşcolară în spaţiul 
nostru 

 

Aprofundarea cunoaşterii ofertelor de educaţie 
extraşcolară existente 

 

 Vizitarea unor instituţii (muzee, cluburi etc.) în care se 
desfăşoară activităţi de educaţie extraşcolară şi/sau 
nonformală.  Identificarea şi descrierea  resurselor 
materiale şi umane  necesare desfăşurării activităţilor de 
educaţie extraşcolară şi/sau nonformală (local, săli, 
dotare etc.) 

 Analiza ofertelor de educaţie extraşcolară din alte ţări 

 Găsirea unor soluţii de ameliorare a ofertelor de educaţie 
extraşcolară existente 

 Descoperirea unor „nişe” în spaţiul social studiat în care 
se remarcă nevoi de educaţie extraşcolară care rămân 
fără o ofertă pe măsură 

4.1 Implicarea supervizată în 
activităţi de observare şi 
susţinere a unui proiect 
educativ  

 

 

8.1 Analiza şi autoevaluarea 
implicării personale în 
vederea optimizării proiectului  

Implicarea în activităţi ce ţin de educaţia extraşcolară  
 

 Asistenţă la activităţile de educaţie extraşcolară şi/sau 
nonformală conduse de profesorii ofertanţi. Observarea 
felului în care profesorii rezolvă probleme curente; 
consemnarea observaţiilor  

 Implicarea în desfăşurarea unor activităţi de educaţie 
extraşcolară şi/sau nonformală alături de profesorul 
ofertant: primirea copiilor, distribuirea materialului didactic 
etc.  

 Susţinerea unei secvenţe de activitate educaţională  

 Împărtăşirea experienţei cu colegii. Analiza comparativă 
şi proiectarea unor soluţii ameliorative 

7.1 Identificarea importanţei 
jocului, a imaginaţiei creative, 
a dorinţei de mişcare şi a 
curiozităţii copilului şi a unor 
modalităţi adecvate de 
stimulare a acestora 
 

9.1 Identificarea unor modalităţi 
de creştere a stimei de sine 
prin implicarea într-o 
construcţie plăcută şi utilă, 
care trezeşte entuziasm 

 
9.2. Colaborarea cu colegii  din 

clasa a IX-a, care au nevoie 

Construirea unor oferte de educaţie extraşcolară  
 

 Realizarea unor echipe de „experţi” pentru construirea 
unor oferte educaţionale (pot fi continuate şi ameliorate 
proiectele începute cu un an în urmă) 

 Constituirea unor echipe mixte care să-i implice şi pe 
colegii de clasa a IX-a 

 Realizarea unor oferte de educaţie precise, aplicabile şi 
identificarea spaţiului în care pot fi implementate (în parc, 
în familie, într-un club al copiilor, în şcoală după ore etc.) 

 Imaginarea unor metode educaţionale cât mai atractive: 
cu jocuri educative, cu stimularea participării copiilor, cu 
trezirea interesului şi a curiozităţii, cu incitarea la 
descoperire 
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de îndrumare şi de coechipieri  Discutarea acestor proiecte cu colegii, părinţii, profesorii 
şi îmbunătăţirea lor 
 

6.1 Comunicarea cu colegii de 
echipă, cu profesorul, cu 
părinţii copiilor beneficiari, cu 
copiii 

6.2 Negocierea condiţiilor şi 
stabilirea programului pentru 
realizarea  unui proiect de 
educaţie extraşcolară  

7.2 Aplicarea creativă şi implicată 
a unor metode de educaţie 
plăcute şi eficiente 

9.3 Derularea proiectului 
educativ, în mod responsabil- 
asumat  

Implementarea proiectelor  
 

 Valorizarea tuturor membrilor echipei în conformitate cu 
ceea ce doresc şi îşi asumă să facă 

 Încurajarea colaborării, a sprijinului  şi cooperării dintre 
colegi  

 Discuţii pentru schimbul de experienţă şi pentru realizarea 
unei activităţi coerente 

 Implicarea responsabilă şi consecventă în activitatea 
asumată, astfel încât copii să se simtă în siguranţă pentru 
a beneficia de experienţele educative 

 Comunicarea eficientă cu părinţii şi aparţinătorii copiilor 

 Analiza în grup a experienţei încheiate şi expunerea 
planurilor de viitor 

 

 
 

Notă: Practica pedagogică comasată se va efectua pe parcursul unei săptămâni, recomandabil 
în ultima parte a anului şcolar şi pe cât posibil, corelată cu clasa a IX-a. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
Pentru profesia de instructor pentru educaţie extraşcolară sunt necesare cunoştinţe 

temeinice, dar mai ales aptitudini specifice. De aceea, practica pedagogică asigură  temeinicia 
cunoştinţelor prin aplicarea şi testarea lor practică. Se recomandă implicarea graduală a tuturor 
elevilor.  

Practica pedagogică va asigura condiţii de atentă cunoaştere şi individualizare, astfel 
încât fiecare elev să aibă succes. Elevii vor beneficia de supervizarea unui specialist, astfel încât 
să poată dobândi încredere în abilităţile proprii.  

Sprijinul permanent şi încrezător al profesorului coordonator de practică va fi un model de 
colaborare şi susţinere între elevi. Elevii mai mari (de clasa a X-a) îşi vor ajuta colegii mai mici, 
transferând din experienţa lor.  

Scopul practicii pedagogice este de a dezvolta aptitudini şi calităţi necesare instructorului 
de educaţie extraşcolară: spiritul de observaţie, toleranţa, răbdarea, autocunoaşterea, 
capacitatea de comunicare, spiritul ludic, spiritul întreprinzător şi de întrajutorare. Pentru aceasta, 
întregul parcurs al practicii pedagogice va fi unul plăcut, stimulativ, plin de jocuri, de entuziasm, 
de descoperiri, dezbateri, şezători, vizite şi interacţiuni sociale cu personalităţi. 

Din totalul orelor alocate studiului acestei discipline, 25% sunt la dispoziţia profesorului 
pentru aprofundare,  remediere sau pentru dezvoltarea unor proiecte de interes pentru devenirea 
elevilor. 

Recomandările activităţilor de mai jos sunt doar orientative pentru profesor şi nu pot fi 
obligatorii. 

Exemple de activităţi: 

 identificarea rolurilor principale ale instructorului de educaţie extraşcolară; 

 dezbateri, studii de caz, analiză de nevoi, propuneri de proiecte şi oferte educaţionale; 

 realizarea şi implementarea unor mici proiecte educaţionale; 

 vizite la grădiniţe, şcoli, licee, after-school, cluburi etc.; 

 focus-grupuri sau interviuri cu specialişti din domeniul educaţiei extraşcolare; 

 joc „Numeşte un spaţiu, iar eu îl voi „umple” cu o activitate de educaţie extraşcolară” (ex. 
muntele: orientare turistică, observarea florei, pictură de peisaj, alpinism etc.); 

 întocmirea unor hărţi completate cu diferite tipuri de oferte de educaţie extraşcolară; 

 vizionarea unor filme pentru adolescenţi şi discutarea modalităţilor în care eroii se distrează 
învăţând; 

 joc „Pe la noi e-un obicei”: discuţii gen şezătoare în care copiii povestesc despre obiceiurile de 
petrecere a timpului liber ale copiilor şi adolescenţilor; descifrarea valenţei educative a 
activităţilor amintite; 

 observaţii ale unor activităţi extraşcolare; 

 joc „Supereroul”: elevii imaginează tot felul de situaţii de învăţare extraşcolare cât mai 
fanteziste organizate de un instructor „supererou” care îi duce pe copii în spaţii nebănuite (în 
Precambrian, în Japonia, pe Lună, în miezul pământului, pe o planetă cu extratereştri etc.); 

 anamneză a propriilor trăiri din copilărie; şezătoare în care elevii îşi aduc de acasă să lucreze 
ce le place (să deseneze, să împletească etc.), timp în care ei povestesc despre experienţele 
de educaţie extraşcolară din  copilăria lor (ce au făcut, ce ar modifica, ce le-ar plăcea să mai 
repete, ce şi-ar fi dorit să trăiască etc.); 

 joc „Ne certăm şi ne-mpăcăm!”: copiii simulează situaţii conflictuale şi găsesc modalităţi de 
rezolvare; 

 joc de rol „De-a instructorul de educaţie extraşcolară”: fiecare copil îşi imaginează o situaţie în 
care el este instructorul şi interacţionează cu părinţi, copii, alţi specialişti;  

 joc „De-a mama”: elevii joacă rolul părinţilor care îşi lasă copilul în grija unui instructor de 
educaţie extraşcolară şi îşi expun grijile, temerile, nevoile de asigurare, datele de care ar avea 
nevoie, aşteptările, dorinţele etc. 

 joc „Târgul de oferte”: elevii prezintă oferte pentru educaţia extraşcolară pe care colegii le 
„cumpără” 


