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         Schimbarea este necesară  în educaţie şi în viaţă. Totul este să avem o atitudine 

pozitivă faţă de ea şi să ne-o imaginăm ca pe o metamorfoză şi nu ca pe o înlocuire a vechiului cu 

noul. 

       Trecerea la noul mod de a educa va trebui percepută ca metamorfoza unei omizi şi 

nicidecum ca transformarea fluturelui într-o omidă rătăcită. Omida, reprezintă educaţia tradiţională 

caracterizată prin multiple restricţii: de mişcare, de viziune, de dimensiune, de culoare, de creare. 

Fluturele reprezintă curriculumul integrat, pentru că el conferă: libertate, incredere în cadrul 

didactic,  voie bună, educaţie în ritmul copilului şi al societăţii, schimbarea care este necesară, 

ajutorul din alte domenii,  formarea abilităţilor de transfer al cunoştinţelor şi nu în ultimul rând, 

creativitate. 

       William Bridges spune că „înainte de a ne schimba fundamental, este nevoie să 

renunţăm la ceea ce am fost, la vechea noastră identitate”. Nu putem fi de acord cu această viziune 

deoarece, din propria experientă am învăţat că fiecare schimbare suferită pe plan profesional sau 

personal, a fost posibilă doar prin adaptarea acesteia la identitatea anterioară deja formată. Aşadar, 

să nu ne propunem o schimbare care să şteargă toate informaţiile, emoţiile, experienţa valoroasă pe 

care am acumulat-o de-a lungul anilor şi să păstrăm obligatoriu sufletul, inteligenţa, dorinţa de 

creaţie şi îmbunătăţire a tot ceea ce facem. 

       Cum să creeăm?  Înlocuind, adaptând, combinând, adăugând,  modificând, eliminând, 

rearanjând, inversând. 

Cheia creaţiei este CREATIVITATEA. Dacă dorim să înţelegem noua modalitate de 

educare, trebuie să avem încredere în propria creativitate. Creativitatea nu înseamnă să găseşti un 

lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit (James Russell Lowell). 



      Grigore Moisil spunea că „unul dintre cele mai mari foloase ale originalităţii este să spui 

lucruri obişnuite într-un mod neobişnuit”, iar Einstein spunea „daţi în mâna educatorului cât mai 

puţine măsuri coercitive cu putinţă, astfel încât singura sursă a respectului tinerilor faţă de el  să fie 

calităţile lui umane şi intelectuale”. 

     Toţi ne naştem creativi, pentru că toţi deţinem emisfera dreaptă. Cu timpul, însă, acest 

motoraş începe să piardă din putere. De ce? Răspunsul cercetătorilor este crunt: din cauza şcolii. 

Copiii sunt „dresaţi” în şcoală să rezolve probleme în mod corect şi nu creativ. Omul ar trebui să 

detecteze şi să urmărească licărul ce-i apare în minte, din interior. Şi totuşi îşi izgoneşte fără milă 

ideile pentru simplul fapt că sunt ale lui. Asocierile de idei, obiecte, concepte, culori, expresii etc 

fac parte din viaţa de zi cu zi.Tot ce avem de făcut pentru a putea spune că educăm integrat , este să 

aducem lumea exterioară, emoţiile noastre zilnice, părerile personale şi valorile noastre în lumea 

magică a grădiniţei. 

          După U. Şchiopu – creativitatea reprezintă drept o dispoziţie spontană de a crea şi 

inventa, care există la fiecare persoană, la toate vârstele.  

       Referindu-ne la  activitatea noastră, Lowenfeld spunea  că: "Niciodată nu este prea 

devreme pentru începerea educării creativităţii; activitatea creatoare nu ar trebui să fie îngrădită 

de nici un fel de restricţii, limitări, critici". 

      Prin abordarea integrată a activităţilor, educatoarea organizează învăţarea ca un regizor, 

un moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii, 

sentimente, să fie parteneri în învăţare. Desfăşurând activităţi integrate, copilul are posibilitatea de 

a-şi exprima păreri personale, de a coopera cu ceilalţi în elaborarea de idei noi, în rezolvarea 

sarcinilor, în argumentare, devenind mai activ şi câştigând mai multă încredere în sine. 

      Abordarea realităţii, în cadrul activităţilor integrate, se face printr-un demers global, 

graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi didactice dispar, se contopesc într-un scenariu 

unitar şi de cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe; 

evident, conţinuturile au un subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora 

şi atingerii obiectivelor comportamentale avute în vedere.. 

      Activităţile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de 

lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare învăţare, punând accent deosebit pe joc ca 

metodă de bază a acestui proces. Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună 

corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.                                               

      Folosirea unor astfel de activităţi aduce beneficii reale preşcolarilor, aceştia trebuind să 

înveţe într-o manieră aparte, integrată, fiecare etapă fiind legată de cea precedentă. Copiii parcurg 

uşor, mai mult sub formă de joc conţinuturile propuse. (ex: Având, la grupa mare, ca temă de 

evaluare:„În lumea minunată a poveştilor”, mi-am propus, pe lângă verificarea şi consolidarea 



cunoştinţelor copiilor despre poveşti, personaje, autori, şi dezvoltarea creativităţii acestora. Într-un 

mediu educaţional atent amenajat, stimulativ , menit să îi transpună în atât de mult îndrăgita şi 

fascinanta lume a imaginarului, am regizat un singur joc, cu mai multe variante. Astfel, am pregătit 

sub formă de surpriză un castel al eroilor din poveste, din care bagheta magică a scos pe rând cele 

mai îndrăgite personaje (păpuşi din trusa de teatru de păpuşi). După ce le-au recunoscut, au spus din 

ce poveste fac parte, ce alte personaje pozitive şi negative îşi mai amintesc din acea poveste, care 

este autorul, am numărat personajele, am atribuit numărul corespunzător la cantitate, am sesizat 

povestea cu cele mai multe personaje, cea cu cele mai puţine (variantele pot fi stabilite în funcţie de 

obiectivele pe care dorim să le realizăm). Copiii au fost invitaţi în continuare să se joace „de-a 

poveştile”: la centrul „joc de rol”  le-am pregătit recuzita necesară (costume , mărgele, brăţări, 

cercei, măşti. farduri etc), dându-le posibilitatea să se costumeze în ce personaj doresc, spunându-le 

să se gândească la o scurtă poveste despre personajul imaginat, sau la o mică ghicitoare, un mic rol 

pe care să îl interpreteze pe scena improvizată dinainte. La centrul „artă”, le-am sugerat cu 

materialele alese de ei, să redea o scenă, un personaj imaginar, dintr-o poveste inventată de e i(le-

am spus că lucrările realizate de ei vor fi fotografiate şi aşezate într-un „album al poveştilor de la 

grupa mare –Albinuţe”, după metoda „jurnalul grafic”, la fel ca toate celelalte aspecte de la centrele 

amenajate. La centrul „ bibliotecă”, vor decora cu semne grafice cunoscute sau inventate de ei, 

rochiţa Cenuşăresei. La centrul „construcţii” vor realiza câte un adăpost pentru personajul din 

povestea imaginată de ei, (un castel, o căsuţă, o colibă). În continuare, după ce a avut loc pe scenă 

prezentarea tuturor personajelor inventate, vizionarea expoziţiei cu lucrările copiilor de la artă , 

bibliotecă şi construcţii, am organizat un bal mascat, dansând pe melodii cunoscute din poveşti, 

fiecare ceeând figuri de dans cât mai originale si mai reprezentative pentru personajul pe care îl 

reprezintă.)   

     Organizând şi desfăşurând astfel de activităţi, am reuşit să dezvolt la preşcolari 

independenţa în acţiune şi gândirea creatoare, astfel: fiecare preşcolar a fost solicitat să contribuie 

individual sau la grupul din care făcea parte cu un aport creativ după puterile sale, deoarece 

potenţialul creativ diferă de la individ la individ. 

      Receptivitatea si curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către 

nou , pasiunea pentru fabulaţie dorinţa lui de a realiza ceva constructiv, creativ, pot fi “alimentate” 

si împlinite efectiv pot fi puse adecvat in valoare prin solicitări si antrenamente corespunzătoare 

care astfel pot oferi multiple elemente pozitive in stimularea si cultivarea potenţialului creativ 

propriu vârstei preşcolare. Astfel, prin jocul didactic „Dacă aş fi”, am urmărit atât să îi determin pe 

copii să se transpună în lumea imaginară şi să empatizeze cu un anume personaj din poveste sau 

creeat de ei înşişi, cât şi să exprime verbal „dacă ar fi ....... ce ar face?”.Am obţinut, cum era de 

aşteptat, răspunsuri diferite, de la copil la copil, în funcţie de imaginaţia şi de puterea de empatizare 



a fiecăruia cât şi de propria creativitate: ex. „dacă nu aş fi copil, mi-ar plăcea să fiu o floare de 

trandafir şi să îi înţep cu spinii pe cei care vor să îmi rupă tulpina” sau „dacă nu aş fi copil mi-ar 

plăcea să fiu căţel şi să îi muşc pe cei care vor să mă lovească” sau „aş vrea să fiu o pasăre şi să 

zbor deasupra oamenilor şi clădirilor”  sau „ aş vrea să fiu o floare  frumoasă şi să mă admire toţi 

oamenii şi copiii” sau „ aş vrea să fiu fată de împărat să am multe jucării” etc.  Pentru a evita 

tendinţa de imitaţie a copiilor,  mi-am propus să desfăşor acest joc individual, sau am cerut copiilor 

să deseneze ceea ce vor să fie şi ulterior să exprime verbal. 

     Dintre activităţile menite să dezvolte creativitatea copiilor şi pe care le-am desfăşurat am 

putea enumera: ”Ce titlu se potriveşte” -joc interactiv prin care copiii sunt puşi în situaţia de a găsi 

titlul potrivit unui cântec, unei poveşti, unei poezii, unui tablou, „A fost odată” -poveste creeată de 

copii, cu început dat, după o jucărie sau fară, schimbarea finalului povestirii, să continue dincolo de 

finalul povestirii, să introducă personaje noi, imaginare; „A doua mea casă” -mobilizarea copiilor în 

ornarea sălii de grupă sau amenajarea centrului tematic cu materiale puse la dispoziţie; ”Norişor 

misterios” -picturi sau desene din imaginaţie, „Magicianul”-lucrări practice cu materiale din natură, 

pe care copiii să le transforme în diferite obiecte fără a folosi modelul educatoarei sau alte surse de 

inspiraţie, bineştiut fiind faptul că la această vârstă copiii au tendinţa de a imita, (spre exemplu 

coaja de nucă devine o ţestoasă, cartoful un porcuşor, varza mică şi un cartofior o lebadă,etc..). 

     Creativitatea ca produs se caracterizează prin noutate, originalitate, utilitate socială şi 

aplicabilitate, valoare , armonie, relevanţă. Desigur, nu putem formula aceste cerinţe pentru 

‘’produsele preşcolarilor’’. Pentru ei noutatea şi originalitatea au numai valoare subiectivă. În 

general, la această vârstă, copilul are tendinţa de a-l imita pe celălalt şi de a repeta cuvintele care au 

fost apreciate de adult. De aceea se impune orientarea preşcolarului spre original şi util. Astfel, 

educatorul va avea grijă să aprecieze toate strădaniile copilului, chiar şi atunci când ele nu 

corespund unor criterii riguroase şi să-şi finalizeze produsele.  

     Creativitatea copilului poate fi atât expresivă,manifestată prin mimică, pantomimică, 

desen şi, de cele mai multe ori, în joc, cât şi una procesuală, manifestată în activităţile de 

repovestire, povestire creată, activităţi matematice etc. 

     Produsele preşcolarulului exprimă, printre altele, nevoile, dorinţele, trăirile sale afective 

care au stat la baza combinărilor creative, dar şi specificul şi nivelul de dezvoltare al potenţialului 

creativ .Pentru aceasta este nevoie de acţiuni continue şi organizate de stimulare şi acţiune, de multă 

răbdare din partea tuturor factorilor educaţionali. Nu toate activităţile integrate permit activarea şi 

îmbogăţirea potenţialului creativ, ci numai acele activităţi în care se utilizează metode performane 

ca problematizarea, descoperirea, explorarea. 

      Un mijloc important pentru a-l face pe copil să acţioneze într-o direcţie sau alta pentru a-

i mobiliza întregul potenţial psihic creativ constă în a-l introduce în diverse activităţi şi situaţii care 



să-l determine la o participare activă, a-i pune la dispoziţie materiale stimulative, creative, a-l 

încuraja continuu în a-şi exprima ideile, trăirile, gândurile şi cunoştinţele. 

     Creativitatea preşcolarilor este strâns legată de preocupările pe care aceştia le au la 

grădiniţă. Educatoarea are la îndemână o paletă largă de forme prin care poate dezvolta creativitatea 

copilului. Să-i oferim copilului posibilitatea de a fi spontan şi independent, pentru a deveni un adult 

creativ. 
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