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1. Introducere 

Conceptul însuşi de creativitate a dobândit noi dimensiuni, în sensul că 

activitatea creatoare nu se manifestă numai în domeniul artei şi ştiinţei, aşa cum se 

gândea în trecut, ci potenţialităţile creative se afirmă şi sunt solicitate de toate 

sectoarele de activitate umană: artă, ştiinţă, tehnică, munca de organizare şi 

conducere, activitatea didactică etc. 

Existenţa unui potenţial creativ la şcolarul mic este explicată de fantezia, 

imaginaţia necontrolată a acestuia, absenţa cenzurii exercitată de factorul raţional, 

manifestarea spontaneităţii ca factor al creativităţii. Treptat spontaneitatea se supune 

stereotipurilor sociale şi culturale care caracterizează mediul uman. 

2. Educaţie prin învăţare creativă 

Încurajarea tendinţei de creativitate a şcolarului mic trebuie să constituie o 

obligaţie morală a fiecărui învăţător pentru că procesul de învăţământ oferă diverse şi 

bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. 

Învăţarea creativă reprezintă o formă a învăţării care are ca scop final 

realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate spre căutarea, aflarea 

şi aplicarea noului. Printre obiectivele urmărite de învăţarea creativă pot fi enumerate: 

formarea la persoanele şi colectivităţile supuse procesului instructiv-educativ a unor 

structuri psihice operatorii pentru o rezolvare a problemelor într-o manieră inovatoare, 

promovarea şi asimilarea unor tehnici şi metode euristice la toate nivelurile procesului 

de învăţământ. 

Învăţând creativ, devenim creativi. Aplicând metodele şi tehnicile de învăţare 

creativă, învăţarea nu numai că nu va mai fi un chin, cum se întâmplă să fie adesea 

pentru elevii noştri, dar va deveni o „reală” plăcere. Vor conştientiza că tot timpul 

există în jurul lor câte ceva ce poate deveni interesant şi care le poate fi util ulterior. 
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Noi, educatorii, învăţăm în fiecare zi să fim creativi, împreună cu elevii noştri, 

pe care încercăm să-i înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăţare creativă şi căutând 

să le punem în valoare cât mai mult potenţialul creativ. 

În şcoală sunt unele condiţii şi situaţii specifice care pot duce la dezvoltarea 

spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative etc. Astfel de condiţii şi 

situaţii pot fi: încurajarea elevilor să pună întrebări, să fie activi prin operare cu idei şi 

obiecte, să discute şi să dezbată, să facă critici constructive etc. 

Pentru a dezvolta creativitatea, specialiştii au pus la punct diverse tehnici care să 

permită unor elevi normali să obţină rezultate apropiate celor creativi. Aplicarea lor din 

ce în ce mai susţinută în ultimii ani le-a dovedit din plin utilitatea. 

3.Tehnici de dezvoltare a creativităţii 

Tehnicile de creativitate pot fi utilizate la toate disciplinele de învăţământ: limba 

română, matematică, istorie, geografie, educaţie muzicală şi plastică, abilităţi practice 

etc. În general, ele se pot concretiza în: compuneri, rezolvări originale, soluţii la 

exerciţii şi probleme, lucrări practice, alte puncte de vedere privind contextele mai mult 

sau mai puţin obişnuite. 

Cum se ştie, pentru găsirea de idei noi, se apelează cel mai frecvent la: 

brainstorming, sinectică, liste de întrebări, cutii cu sugestii. 

Pentru rezolvarea unor situaţii, se apelează la: diagramele Pareto, diagramele 

Isikawa, sinectica, diagramele why-why, mind-mapping, analiză SWOT (puncte tari - 

puncte slabe –oportunităţi - ameninţări). 

O altă clasificare a tehnicilor de creativitate, interesantă din punct de vedere 

practic, le împarte în: tehnici de creativitate individuală, tehnici de creativitate în grup. 

Din acest punct de vedere, cele mai fructuoase sunt tehnicile de creativitate în 

grup. 

Ca argumente în favoarea folosirii lor ar fi: activitatea în grup stimulează creaţia 

de idei, ideile unora sunt generate sau îmbogăţite de ideile celorlalţi; se obţine mai mult 

decât suma ideilor tuturor elevilor. 

Condiţii necesar a fi îndeplinite: lipsa oricărei cenzuri sau autocenzuri asupra 

ideilor emise; eliminarea oricărei atitudini negative sau negativiste; încercarea tuturor 

elevilor de a îmbunătăţi ideile emise de ceilalţi. Dezvoltarea a gândirii critice: 

brainstorming-ul, metoda celor 6 pălării gânditoare, metoda diamantului, a cubului, 

copacul ideilor, jocul de rol. I-am implicat pe cât mai mulţi copii în activităţile de 

învăţare utilizând munca pe echipe, precum şi o abordare Am aplicat următoarele 
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variabile: pentru dezvoltarea creativităţii elevilor am utilizat metode active de 

transdisciplinaritate a învăţării. Am procedat în acest fel deoarece am considerat că 

învăţarea integrată este benefică, deoarece leagă această disciplină de celelalte, asigură 

o viziune globală asupra obiectivelor, o anumită înţelegere a copilului considerat ca 

întreg, dar şi o maximă coordonare în diferite etape ale procesului de învăţare. Astfel, 

predarea şi învăţarea sunt văzute dintr-o perspectivă holistă, reflectând lumea reală care 

este interactivă. 

Asemenea mijloace, strategii didactice creează climatul afectiv şi intelectual  

propice dezvoltării independente, originale şi, în acelaşi timp, a aptitudinilor verbale. 

Folosindu-le cu tact şi măiestrie pedagogică, modelăm capacităţile intelectuale ale 

elevilor referitoare la receptarea unor mesaje şi la comunicarea orală şi scrisă, precisă şi 

clară, condiţii ale adaptării cu succes la exigenţele vieţii sociale. 

4. Metode şi tehnici de dezvoltarea a creativităţii la şcolarul mic prin 

activităţile integrate  - studiu aplicativ 

Toate metodele şi tehnicile de creativitate provoacă spiritul elevului, 

obişnuinţele lui mentale. Niciuna dintre ele însă nu prezintă o garanţie absolută de 

succes, tot aşa cum niciuna dintre acestea nu este universal valabilă. Oricum rămâne 

valabilă regula de bază a brainstormingului: cu cât mai multe metode aplicate, cu atât 

mai multe şanse de a ajunge la o soluţie interesantă. 

Astăzi, numeroase sisteme de educaţie fac paşi rapizi către o abordare integrată 

a curriculumului, unul dintre cei mai întâlniţi constând în organizarea disciplinelor pe 

arii curriculare, observând că există o serie de competenţe generale care constituie baza 

acestor arii largi. 

Introducerea temelor integrate în curriculumul obligatoriu sau în cel elaborat la 

nivel local a fost intens experimentată în anii din urmă. Instruirea integrată propune o 

abordare holistică şi constructivistă a procesului curricular care urmăreşte, prin 

stabilirea unor grade diferite de integrare la nivelul obiectivelor, conţinuturilor, 

metodologiei, conceptelor sau valorilor, atingerea unor rezultate complexe pentru care 

nu mai sunt suficiente cadrele  unei anumite discipline. 

Noul Curriculum la clasele I-IV prevede asigurarea unui spaţiu destinat 

activităţilor inter şi transdisciplinare alături de cele monodisciplinare. Prin intermediul 

acestor activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor corriculare într-un 

context integrat. 
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Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue de 

cunoaştere şi de a forma pârghiile, instrumentele necesare acestei cunoaşteri. Având în 

centrul ei demersurile intelectuale şi afective ale elevilor, această activitate are ca 

finalitate formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar, ce ţin nu numai de 

cunoaştere, ci şi de comunicare, creaţie, interacţiune socială. 

Din confruntarea dintre discipline, a fenomenelor şi proceselor complexe, 

transdisciplinaritatea face să apară noi puncte de intersecţie dintre discipline şi noi 

rezultate. Aceasta nu oferă o nouă viziune şi interpretare asupra „Naturii şi Realităţii”. 

Transdisciplinaritatea nu presupune elaborarea unei superdiscipline şi nici înfiinţarea de 

noi catedre, departamente şi obiecte de învăţământ, ci să realizeze punţi de legătură 

între discipline la ceea ce au în comun. 

Nu este pentru prima dată când acordăm în activitatea la clasă un spaţiu amplu 

activităţii transdisciplinare. Rezultatele obţinute cu elevii ne dau certitudinea necesităţii 

continuării la obiecte, clase şi vârste diferite a acestor activităţi în variate forme de 

exprimare. Motivaţia ar fi următoarea: 

- se realizează un cumul bogat de cunoştinţe; 

- se obţine cadrul propice de muncă intelectuală; 

- are loc sociabilizarea unor elevi prin coparticiparea acestora la lecţie; 

- se deprind cu anumite instrumente de lucru necesare muncii intelectuale; 

- se foloseşte activ factorul mass-mediei toate ducând la dezvoltarea imaginaţiei 

creatoare, a creativităţii; 

- cultivă cooperarea şi nu competiţia; 

- lasă mai multă libertate de acţiune şi de exprimare atât pentru elev cât şi pentru 

învăţător. 

Tema „Toamna” oferă multiple posibilităţi de realizare a unor activităţi 

transdisciplinare şi de învăţare prin cooperare. În acest context au fost vizate 

conţinuturile specifice dişciplinelor: Cunoaşterea mediului, Limba română, Matematică, 

Educaţie muzicală, Abilităţi practice, Educaţie plastică, Educaţie fizică. Activitatea s-a 

desfăşurat la clasa I, clasă pe care o conduc, spre sfârşitul lunii noiembrie. 

În cele ce urmează voi prezenta mai detaliat activitatea susţinută pe data de 22 

noiembrie 2012, în cadrul cercului pedagogic- zona Sighişoara. 

Tema a fost „Chipul Toamnei”. 

Scopul activităţii: consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

despre anotimpul primăvara, sensibilizarea elevilor cu privire la acest anotimp, 
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formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor prin realizarea unor felicitări 

proprii. 

Obiectivele urmărite au vizat obiectivele de învăţământ din Planul-cadru pentru 

clasa întâi. 

Forme de realizare a activităţii: frontală, individuală, pe echipe. 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca 

independentă, munca în echipă, jocul didactic. 

Tipuri de evaluare: formativă, individuală, în echipă. 

Scenariul didactic a cuprins următoarele momente: 

1. Pregătirea elevilor pentru activitate – materialele necesare: carton colorat, 

flori şi frunze presate în cadrul unei activităţi de observare în natură, aracet, foarfecă 

zimţată. 

2. Stârnirea interesului elevilor printr-o ghicitoare a cărei răspuns a fost cuvântul 

„anotimpurile”. 

3. Discuţii despre anotimpuri prin prezentarea conţinutului lecturii „Moşul An” 

care avea patru fiice. 

Elevii au avut de realizat un desen pornind de la întrebarea: „la ce vă gândiţi 

când auziţi cuvântul „toamna”? Cu ajutorul desenelor realizate de elevi se realizează la 

tablă „ciorchinele” având în centru cuvântul „toamna”. 

Se discută mai detaliat despre acest anotimp prezentat în poveste de cea de-a 

 III-a fiică a anului „Toamna”. 

Am folosit ca material didactic planşa „Roata anotimpurilor” confecţionată de 

mine, jetoane cu fructe şi legume de toamnă, flori de toamnă. 

Munca pe grupe. 

Grupa nr.1 elevii cu inteligenţa verbală/lingvistică dezvoltată predominant: 

- lauda legumelor şi a fructelor sub formă de dialog; 

-dialog între greiere şi furnică, argumente pro şi contra comportamentului 

fiecărei insecte 

Grupa nr.2 elevii cu inteligenţa logico-matematică dezvoltată predominant: 

- ordonaţi etapele dezvoltării unei plante (mugure, sămânţă, 

tulpină, flori, frunze, rădăcină, fructe) 

- compuneţi o problemă pornind de la exerciţiul 3+4-2 

Grupa nr.3 elevii cu inteligenţa muzicală devoltată predominant 

- intonaţi cântecul „Supa de zarzavat” 
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- găsiţi o melodie adecvată poeziei „Toamna” de Demostene 

Botez 

Grupa nr.4 elevii cu inteligenţa corporal-kinestezică dezvoltată 

predominant 

- executaţi mişcări care sugerează acţiunile: a culege legumele, a 

căra sacii, a hrăni păsările, a aduna cocenii 

- simulaţi comportamentul greieraşului, al furnicii, al plantelor in 

timpul ploii şi după ploaie 

4. Prezentarea sarcinilor de lucru în vederea confecţionării rochiţei Zânei 

„Toamna”. 

5. Momentul de muncă independentă pe grupe. 

Stabilirea definiţiei şi a „locuitorilor”. 

Toamna: - a cui? (a roadelor bogate, a ierbii veştejite, a păsărilor călătoare, a 

copacilor dezfrunziţi) 

- care-i sunt locuitorii? (crizantemele, fructele şi legumele coapte, frunzele 

arămii şi aurii, păsările călătoare) 

Toate adunate în „Casa” anotimpului toamna, unde elementul de creativitate 

primează. 

Culoarea şi-a spus în continuare cuvântul. Casa are „suflet”, „respiră”, iar 

locuitorii privesc pe ferestre. Astfel nu poţi uita nici caracteristica anotimpului şi mai 

mult chiar „casa” căreia tu i-ai construit totul. Gândul curat al copilului prinde viaţă şi 

dă lumină. 

6. Expunerea lucrărilor realizate şi evaluarea lor după criteriile stabilite - 

aprecierea lucrărilor. 

Lucrările au fost în proporţie de 100% realizate după cerinţele impuse. Astfel s-

au putut observa priceperile şi deprinderile dobândite de elevi în cadrul orelor 

anterioare de abilităţi practice. 

7. Prezentarea scenetei „Toamna”. 

Aceste momente au creat o atmosferă relaxantă şi un sentiment de mulţumire. 

Elevii au fost fericiţi să audă (şi să vadă) aprecierile pozitive venite atât din partea mea 

cât şi din partea doamnelor învăţătoare care au participat la lecţie. 

Toate acestea converg spre o „curgere” a celor ştiute, spre o înlănţuire a 

frumuseţii cuvântului, culorii şi cântului. Starea emoţională va avea ecoul dorit, iar 

elementul de transdisciplinaritate s-a legat, a făcut ca elevul să spună, să cânte, să 
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deseneze, să „ştie” un anotimp mai puţin rigid şi în forma sa tipică, aşa cum se 

prevedea, poate strict,  programa şcolară. 

La competenţele propuse toţi cei 20 elevi au obţinut calificativul F.B. 

Aşadar, noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor 

(individual, perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, 

în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare 

colectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve 

problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, proiecte din viaţa 

reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. 

Formarea unui anumit stil de muncă este un rezultat gândit după mai multe 

contribuţii, îmbunătăţit pe mai multe etape. Este un rezultat complex al muncii 

anterioare, la care elevii au participat, un punct de plecare pentru viitor, menit să ridice 

pe un plan superior creativitatea gândirii. 

5.Concluzii 

Încurajarea tendinţei de creativitate a şcolarului mic trebuie să constituie o 

obligaţie morală a fiecărui învăţător pentru că procesul de învăţământ oferă diverse şi 

bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. 

Formarea unui anumit stil de muncă este un rezultat gândit după mai multe 

contribuţii, îmbunătăţit pe mai multe etape. Este un rezultat complex al muncii 

anterioare, la care elevii au participat, un punct de plecare pentru viitor, menit să ridice 

pe un plan superior creativitatea gândirii. 

Pregătirea mea de zi cu zi, modul meu de lucru, felul de organizare şi de 

desfăşurare al oricărei lecţii, au făcut să existe aceste posibilităţi. Prin ceea ce am făcut 

mereu, m-am gândit că va depinde prezentul şi apoi evoluţia intelectuală a elevilor. 

Lucrarea de faţă a reuşit să confirme atât ipotezele cât şi obiectivele de la care 

am pornit, neavând pretenţia că plaja de specialitate este atotcuprinzătoare şi a spus 

totul despre tehnicile de lucru în cadrul orelor la ciclul primar şi influenţa lor asupra 

creativităţii şcolarului mic. 

Fără a avea pretenţia că toate tehnicile au fost însuşite de copii şi că toţi le 

stăpânesc foarte bine, consider că strădania mea de a le fi prezentat nu a rămas fără 

urmările scontate, acelea de a le fi trezit interesul pentru muncă, de a le fi dezvoltat 

imaginaţia, spiritul de iniţiativă, fantezie, gustul pentru frumos (estetic) având totodată 

siguranţa că activităţile din clasele ce vor urma vor fi mult mai uşor înţelese şi 

rezolvate. 
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