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INTRODUCERE  

 Schimbările de ordin social, politic, economic care au loc în ţara noastră vizează între altele 

şi perfecţionarea sistemului de învăţământ. Această schimbare este concepută ca o componentă de 

bază a progresului societăţii democratice. Procesul de reformare a ţării presupune şi schimbarea 

mentalităţii omului, în special a tinerilor, pregătirea lor pentru însuşirea valorilor general-umane, 

democratice. În acest sens,  un rol important îi revine învăţământului primar deoarece în această 

etapă se însuşesc noţiunile, cunoştinţele de bază, se formează capacităţile elementare pe care se 

clădeşte întregul sistem de achiziţii necesare omului pe tot parcursul vieţii. 

 De asemenea, dezvoltarea societăţii contemporane, tehnologizarea şi informatizarea rapidă a 

condus la necesitatea rezolvării unor probleme tot mai diferite în toate sectoarele de activitate ceea 

ce a determinat reevaluarea rolului educării creativităţii, apreciată unanim ca o prioritate şi ca o 

necesitate pentru continuarea cercetărilor specifice în domeniul creativităţii. 

 Astfel, rolul nostru este de a face din copiii de astăzi creatorii de mâine, atât pentru a le 

permite să se adapteze schimbărilor rapide, dar şi pentru a le oferi mijloacele de a se ocupa de 

calitatea vieţii lor. Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece 

rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la 

membrii ei tineri, de vârstă şcolară. În acest context, trebuie subliniat că învăţătorul poartă o 

responsabilitate uriaşă, care poate fi confirmată prin adevărul exprimat de Spiru Haret, precum că 

„nivelul de civilizaţie al unei naţiuni începe de la învăţător”. 

 

CE ESTE CREATIVITATEA 

 În prezent există numeroase modalităţi prin care este definită creativitatea. În general, 

psihologii susţin că „a fi creativ” înseamnă „ a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii”. Actul 

creator este însă un proces de elaborare prin invenţie sau descoperire, cu ajutorul imaginaţiei 

creatoare. Iată doar câteva definiţii ale creativităţii : „Creativ  este  cel  care  se  caracterizează  prin  

originalitate  şi  expresivitate, este  imaginativ, generativ, deschizător  de  drumuri, inventiv, 

inovativ, etc.”(M. Rocco, 2004, p. 17) ; ,,Creativitatea  presupune  o  dispoziţie  a  personalităţii  
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spre  nou , o  anumită  organizare (stilistică) a  proceselor  psihice  în  sistem  de  personalitate” (P. 

Popescu-Neveanu, 1978, p.52) ; „Creativitatea desemnează capacitatea de a realiza creaţii 

inovatoare (originale, ingenioase), dar şi adecvate (utile, adaptate în funcţie de cerinţele sarcinii.” 

(Sternberg, R., J., 2005).  

 A fost, astfel, foarte greu de avansat o definţie unanim acceptată, aşa cum arăta şi Al. Roşca,  

deoarece fiecare autor pune accent pe dimensiuni diferite. Având în vedere caracterul foarte 

complex al creativităţii şi, luând în considerare principalele dimensiuni ale acesteia, s-a  avansat o 

posibilă definiţie, înţeleasă ca ,,un proces de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, 

generează produse noi şi de valoare pentru societate”. Aşadar, la şcolarul mic nu se poate vorbi de 

creativitate, dacă o evaluăm după criteriile de validare ale actului creator. Creativitatea ca act 

finalizat într-un produs de mare originalitate este valabilă doar pentru cazurile de copii excepţionali. 

 Creativitatea copilului trebuie privită diferit de cea autentică. Produsul realizat de copil este 

nou şi valoros pentru el şi beneficiază de atributul originalităţii. Mihailevici susţine că orice act care 

solicită din partea copilului folosirea unor procedee euristice şi conduce la concluzii inedite, 

descoperite prin efort individual, este un act creator. 

Sunt însă unanim recunoscute trăsăturile creativităţii: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, 

ingeniozitate, noutate şi originalitate, ultimele două fiind definitorii pentru creativitate. 

CREATIVITATEA ÎN ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ 

 Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. Consider că una dintre 

cele mai eficiente la vârsta şcolară mică este dezvoltarea creativităţii prin desen. 

 În contextul curriculumului naţional, disciplina ,,Educaţie plastică” are un loc şi un rol bine 

definit. Prin orele de educaţie plastică dezvoltăm gândirea creatoare, imaginaţia, limbajul plastic 

sentimentele, interesele, afectivitatea şi voinţa fiecărui elev. Ideea fundamentală a actualului concept 

de educaţie plastică constă în faptul că imaginea artistico-plastică este rezultatul actului de creaţie şi, în 

acelaşi timp, metodă de instruire. 

 Studiile întreprinse evidenţiază că activităţile de educaţie plastică exercită o influenţă 

benefică asupra formării personalităţii şcolarilor nu numai pe plan estetic, ci şi pe plan moral, 

afectiv, intelectual etc. 

 În activitatea mea didactică am observat cu câtă plăcere lucrează elevii în orele de desen, 

atunci când sunt lăsaţi să se exprime liber, să dea frâu imaginaţiei, fanteziei. N-am încercat ca prin 

aceste ore să aduc la perfecţiune copiii, ci am dorit întotdeauna ca ele să fie la nivel creativ, 

recreativ şi educativ, să producă plăcere şi multă bucurie în sufletul lor. Astfel, spontaneitatea şi 

originalitatea imaginaţiei n-au fost îngrădite, indiferent de subiectul lecţiei, lăsându-le sentimentul 

unei depline libertăţi. 
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 Prin crearea unui climat afectiv pozitiv, precum şi folosirea unor metode şi procedee 

moderne, active menite să le dezvolte personalitatea creativă, am reuşit să realizez obiectivele 

acestei discipline. 

 Am pornit de la ideea că cu cât îi ofer mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi 

independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană creativă, cresc. Atât în orele de educaţie 

plastică, cât şi la celelalte discipline sau activităţi extraşcolare, le-am acordat elevilor multă 

încredere, i-am încurajat să-şi exprime punctele de vedere, să-şi asume responsabilităţi, să aibă 

încredere în propriile puteri şi capacităţi, am pus accent pe stimularea gândirii lor, a spiritului de 

observaţie şi curiozităţii. 

 Pentru  dezvoltarea creativităţii artistice m-am preocupat şi de dobândirea unor cunostinţe 

privind expresivitatea elementelor de limbaj plastic şi tehnicile de lucru specifice activităţilor 

artistico-plastice, cunoaşterea diferitelor modalităţi de organizare a spaţiului plastic în unele opere 

ale marilor artişti din istoria artei (contactul cu opera de artă) ca şi însuşirea unui vocabular plastic 

adecvat. 

 Pentru stimularea  creativităţii artistice a elevilor am folosit o gamă largă de procedee şi 

tehnici: tehnica colajului, tehnica decolorării cu pic, desenarea cu lumânarea,  imprimerie,  desen cu 

baloane de săpun, desen folosind palmele, dirijarea culorii folosind jetul de aer, folosirea hârtiei 

mototolite, a ştampilelor. 

 De asemenea, am desfăşurat diferite alte activităţi, am supus elevii unor probe de tip 

imaginativ, de dezvoltare a componentelor creativităţii, de creştere a spiritului de iniţiativă şi 

competitiv: realizarea unor desene pornind de la două linii (de forme şi poziţii diferite), ilustrarea 

plastică a unor texte literare, continuarea unor desene începute de colegi, aranjarea diverselor tipuri 

de linii, a punctelor sau a petelor de culoare (spontane sau elaborate) în funcţie de anumite cerinţe 

sau aşa cum le dictează imaginaţia etc. 

 Jocul didactic are şi în orele de desen o mare valoare educativă, întrucât prin joc elevii îşi 

încearcă atât abilităţile lor de desenare, cât şi cele de găsire a diferitelor soluţii posibile pentru 

realizarea unei teme plastice. Jocul pune în faţa elevilor situaţii noi pe care ei trebuie să le rezolve 

dovedind spirit de iniţiativă, fantezie, voinţă, spontaneitate. Prin joc am antrenat elevii pentru 

realizarea diferitelor scopuri: dezvoltarea sensibilităţii artistico–plastice, dobândirea de  experienţe 

plastice noi, familiarizarea elevilor cu elemente de limbaj plastic, descoperirea unor efecte plastice 

noi, educarea acuităţii vizuale. Elementele de joc imprimă activităţii un caracter mai viu şi mai 

atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de 

destindere, ceea ce previne apariţia plictiselii, a monotoniei şi a oboselii.  
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 Pentru exemplificare am ales lecţia cu titlul „Firul de aţă încâlcit” („Labirintul”). În opinia 

lui Osborn, punctul de plecare al creativităţii este imaginaţia. Imaginaţia este definită ca aptitudine 

de a reprezenta obiecte absente şi de a combina imaginile acestora între ele. Lecţia prezentată face 

apel la imaginaţia elevilor, punându-i în situaţia de a crea, în sensul de a face să apară un lucru 

inedit. 

 Înainte de realizarea propriu-zisă a lucrării elevii au rezolvat un aritmogrif, au completat un 

ciorchine cu grupele de culori învăţate, şi-au reamintit „Povestea culorilor”, au răspuns unor 

ghicitori despre culori şi au privit nişte imagini cu iluzii optice, ca material stimul, care i-au încântat 

foarte mult. 

 Proba din această lecţie face parte din bateria de teste ale lui Torrance şi are ca obiectiv 

principal  descoperirea cât mai multe forme ascunse în labirintul liniilor trasate la întâmplare (linie 

în duct continu) cu ochii închişi până la semnalul învăţătorului. Li s-a specificat că pot întoarce 

foaia în orice poziţie şi după descoperirea formelor să le îngroaşe cu creionul pentru a le vedea mai 

bine, iar apoi să le coloreze, făcând abstracţie de celelalte linii. 

Şi iată ce a ieşit: 
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Elevii au fost foarte încântaţi de ceea ce au realizat. Au dat fiecărui desen un titlu. 

Iată şi câteva desene din alte ore: 
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CONCLUZII 

 Creativitatea şi educarea ei reprezintă azi o mare şi frumoasă provocare pentru toate 

domeniile de activitate. Fiecare copil normal dezvoltat, dispune de un  potenţial creativ general, 

care exersat, educat, poate fi valorificat. Asupra dezvoltării psihice creatoare a copiilor pot avea 

influenţă numeroşi factori, dar sarcina decisivă rămâne şcolii.  

 Acţiunile de creaţie organizate în cadrul orelor de educaţie plastică reprezintă un bun teren 

de exprimare a imaginaţiei şi stimulează fantezia. Imaginaţia este un dar psihic şi trebuie să sprijine 

eficient procesul de învăţare şi întreaga dezvoltare a personalităţii copilului.  

Organizatǎ sub formǎ de joc, munca copiilor este cea mai productivă pentru cǎ prin intermediul 

jocului ei participǎ cu toatǎ fiinţa , cu toate disponibilitǎţile lor, unele lucruri care pot în alte situaţii 

imposibil de realizat, se îndeplinesc şi capǎtǎ strǎlucire prin desen. Prin joc se pot debloca în modul 

cel mai eficient energiile creatoare.   

,, Imaginaţia este primul pas în procesul creativ.” (Herbert Harris) 
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