
 

 

 

EXEMPLE DE BUNÃ PRACTICÃ DIN  DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

Prof. ȋnvăţământ primar şi preşcolar, Pop Andreea,  

Grădiniţa cu Program Normal Band, 

 localitatea Band, judeţul Mureş 

 

,,Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.” James 

 Russell Lowell 

,,Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi 

persoană.” Arthur Koestler 

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

Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen extrem de complex  

cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. Unii autori definesc creativitatea ca fiind aptitudinea sau 

capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare. Pentru alţii creativitatea nu este aptitudine sau 

capacitate, ci proces, prin care se realizează produsul. Sunt unii autori pentru care creativitatea este 

orice rezolvare de probleme noi. Pentru alţii, pentru tot mai mulţi, creativitatea implică realizarea unui 

produs nou şi de valoare pentru societate. Într-un sens mai larg, creativitatea se referă şi la găsirea de 

soluţii, idei, probleme, metode care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale 

independentă. Produsul este nou numai pentru copil. De exemplu rezolvarea unei probleme la 

Domeniul Ştiinţe se consideră că este creatoare dacă se realizează pe o cale independentă, chiar dacă 

modul de rezolvare nu este nou pentru ştiinţă. Se presupune că rezolvarea de probleme este creativă ȋn 

măsura ȋn care satisface una sau mai multe din următoarele criterii: 

1. Produsul gândirii prezintă noutate şi valoare 

2. Gândirea este neconvenţională, ȋn sensul că cere modificarea sau respingerea ideilor acceptate 

anterior 



3. Gândirea implică motivaţie şi persistenţă ridicată 

4. Problema aşa cum a fost pusă iniţial fiind vagă şi incorect definită, o parte a sarcinii este ȋnsăşi 

formularea problemei 

Creativitate se poate numi şi capacitatea de a găsi probleme, de a le formula, de a 

inventa sau de a recunoaşte o problemă. În grădiniţă aceste metode sunt aplicate la grupă ȋn 

funcţie de nivelul de vârstă şi individual al copiiilor cu care lucrăm. Trebuie să ţinem cont de 

toate dimeniunile principale ale creativităţii: 

- Procesul de creaţie 

- Produsul creat 

- Personalitatea creatoare 

- Mediul sau climatul social creative 

După cum se ştie, vârsta preşcolară, este perioada care se caracterizează printr-un 

remarcabil potenţial creativ care trebuie fructificat, deoarece recuperările ulterioare vor fi 

minime. Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa către nou, 

dorinţa sa de a realiza ceva constructiv, pot fi puse adecvat ȋn valoare prin multiple 

elemente pozitive ȋn stimularea creativităţii potrivit vârstei preşcolare. 

Pentru  a   reuşi  educarea   creativităţii   trebuie  să  ştim  ce  obiective  să   urmărim. 

Latura educaţiei   care   realizează  această  problemă  este   educaţia creativităţii. Obiectivele  

acesteia, la  vârsta  preşcolară  sunt : 

 îmbogăţirea  reprezentărilor  despre  obiect, fenomen, situaţii; 

 formarea  receptivităţii  faţă  de  probleme; 

 însuşirea  unor  modalităţi  de  operare  a  gândirii; 

 însuşirea  principalelor  procedee  imaginative; 

 dezvoltarea  imaginaţiei  reproductive  şi  a  imaginaţiei  anticipative ; 

 cultivarea  spontaneităţii  şi  independenţei; 

 formarea  capacităţii  de  exprimare  a  propriilor  idei  şi  soluţii ; 

În grădiniţă ȋntreg procesul instructiv- educativ se realizează prin joc. Pentru a stimula 

creativitatea copiilor folosim metode si materiale diverse, ȋn concordanţă cu caracteristicile de 

vârstă şi individuale ale copiilor cu care lucrăm. Metodele utilizate ȋn grădiniţă sunt atât clasice 



cât şi moderne. Doar măiestria educatoarei poate transforma orice metodă folosită ȋntr-un 

moment deosebit,  ȋncărcat emoţional, ȋn aşa fel ȋncât să-l determine pe copilul preşcolar să ȋşi 

folosească gândirea şi creativitatea pentru a descoperi informaţii şi lucruri noi.  

De exemplu o metodă activă folosită ȋn grădiniţă este jocul de rol, care solicită 

creativitate şi participare intensă, mobilizarea competenţelor şi a cunoştintelor anterioare şi, ȋn 

egală măsură, improvizaţie. Jocul de rol este o strategie prin care copiii preşcolari imită 

personaje din poveşti sau acţiuni, de exemplu: ,,De-a bucătarii”, ,,De-a doctorul”, ,,La piaţă”, 

,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”. Simularea  constă ȋn punerea ȋn scenă a unor situaţii 

similare  celor din viaţa reală, copiii ȋşi păstrează atitudinile, valorile şi nu joacă un personaj, ci 

interpretează o situaţie. 

Un alt exemplu pentru a stimula creativitatea este povestea cu ȋnceput dat sau poveşti 

libere, după un şir de ilustraţii, o jucărie, o siluetă, după o machetă sau planşe. Cu ajutorul 

acestei metode antrenăm capacitatea de elaborare verbal- expresivă, a imaginaţiei, a 

inovaţiei, a creativităţii. 

Desenele libere antrenează creativitatea preşcolarului, folosind metode şi materiale 

diverse.  

Modelarea cu ajutorul lutului stimulează creativitatea preşcolarului, jocurile de tip 

puzzle, precum şi desenul liber. 

O altă metodă care stimulează creativitatea este Metoda Philips 6-6 

 În cadrul acestei metode, numărul de participanţi este de şase, iar durata discuţiilor este limitată la 

doar şase minute. Metoda Philips 6-6 este asemănătoare cu brainstorming-ul, respectiv tehnica 6-3-5, 

ȋnsă se deosebeşte de acesta prin faptul că discuţia este limitată la 6 minute. 

 Obiectivele principale ale metodei sunt: 

-         abordarea mai multor aspecte ale unei probleme, ȋntr-un timp limitat; 

-         facilitarea comunicării şi exprimării ȋn grupe mari; 

-         posibilitatea colectării deciziilor, care reprezintă diverse tendinţe conturate, ȋntr-un 

ansamblu, ȋntr-un interval foarte scurt; 

-         favorizarea confruntării percepţiilor şi creativităţii individuale cu munca ȋn grup. 

Atunci când abordăm problema creativităţii preşcolarului şi chiar a talentelor 

manifestate precoce, ar fi greşit şi incomplet să ne referim doar la ceea ce este mai vizibil 



pentru toată lumea, adică la talentele artistice, cele sportive, sau cele tehnice. Consider că unele 

procupări care la prima vedere par a fi  obişnuite, creativitatea depistată şi cultivată la preşcolar 

poate deveni mai târziu un mare bun ȋn folosul lui. 

Atât acţiunile cât şi raportările preferenţial ale copiilor nu au desigur numai direcţii 

artistice, ci mii şi mii de alte direcţii. La fel şi creativitatea pe care ele o provoacă. Datoria 

psihologului este să le descopere, să le inventarieze şi să-i catalogheze pe copii ȋn funcţie de 

ele, iar datoria pedagogului este să găsească şi alte modalităţi decât cele clasice alte desenului, 

muzicii, recitărilor, modelajului, şi a altor câteva care, din păcate prea puţine s-au adăugat pe 

parcursul modernizării practicilor pedagogice, să inventeze jocuri, activităţi, forme de stimulare 

şi de atragere a interesului copiilor care să poate valorifica tocmai ce are mai caracteristic 

preşcolarul ca vocaţie, deoarece numai prin dezvoltarea armonioasă a creativităţii fiecărei 

persoane se asigură respectarea ritmului maxim de dezvoltare socială. 

Pe parcursul procesului de formare a copilului se pot ivi numeroşi factori de ambianţă 

care pot stimula sau inhiba dezvoltarea calităţilor creatoare ale personalităţii. 

Din unele cercetări existente privind influenţa familiei, rezultă că dezvoltarea 

personalităţii creatoare este favorizată de o afecţiune moderată a părinţilor faţă de copii, 

combinată cu ȋncurajarea independenţei lor intelectuale şi cu crearea de ocazii care să 

favorizeze dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor pentru diferite domenii de activitate. Fie că 

este vorba de familie sau de mediul educaţional, printre condiţiile care facilitează dezvoltarea 

conduitei creatoare se pot enumera: limitarea constrângerii şi a factorilor care produc frustrare, 

ȋncurajarea comunicării, a acceptării unui risc rezonabil. 

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

investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative. Astfel de condiţii şi situaţii pot fi : 

ȋncurajarea preşcolarilor  să pună ȋntrebări, să fie active prin operare cu idei şi obiecte, să 

discute şi să dezbată, să facă critici constructive, să folosească tehnici noi. Apariţia unei idei 

noi, creatoare nu este un proces simplu şi facil. Ea trebuie să ȋnvingă numeroase bariere ȋnainte 

de a fi realizată ȋn practică. 

 În concluzie toate activităţile desfăşurate de copii ȋn grădiniţă conduc spre stimularea şi 

educarea creativităţii lor, acest lucru nu ar fi posibil fără o bună pregătire a educatoarei. 



După A.Haven „oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă , de fapt, 

noţiunea de creativitate”. 
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REZUMAT 

EXEMPLE DE BUNÃ PRACTICÃ DIN  DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

Profesor ȋnvăţământ primar şi preşcolar, Pop Andreea, Grădiniţa cu Program Normal Band, localitatea 

Band, judeţul Mureş 

,,Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.” James 

 Russell Lowell 

Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen extrem de complex  

cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. În grădiniţă ȋntreg procesul instructiv- educativ se 

realizează prin joc. Pentru a stimula creativitatea copiilor folosim metode si materiale diverse, ȋn 

concordanţă cu caracteristicile de vârstă şi individuale ale copiilor cu care lucrăm. Metodele utilizate ȋn 

grădiniţă sunt atât clasice cât şi moderne. Doar măiestria educatoarei poate transforma orice metodă 

folosită ȋntr-un moment deosebit,  ȋncărcat emoţional, ȋn aşa fel ȋncât să-l determine pe copilul 

preşcolar să ȋşi folosească gândirea şi creativitatea pentru a descoperi informaţii şi lucruri noi.  

În concluzie toate activităţile desfăşurate de copii ȋn grădiniţă conduc spre stimularea şi 

educarea creativităţii lor, acest lucru nu ar fi posibil fără o bună pregătire a educatoarei. 

După A.Haven „oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă , de fapt, 

noţiunea de creativitate”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


