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“Creativitatea este aerul  fără de care nu pot trăi.”     Cecil B. DeMille 

 

"Din toate lucrurile preţioase din lume, care credeţi că este cel mai important? Sunt 

parfumurile, aurul, rubinele, diamantele? Nu! Sunt copiii, pentru că fără ei, lumea nu ar mai avea 

viitor!" 

Psihologii susţin în general, că a fi creaţie înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat 

realităţii. A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce. Creativ 

este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginative, generative, 

deschizător de drumuri, inventive, inovativ. 

Conceptul de creativitate, unul dintre cele mai fascinante concepte cu care a operat 

vreodată ştiinţa, este încă insuficient delimitat şi definit. Aceasta se explică prin complexitatea 

procesului creativ, ca şi prin diversitatea domeniilor în care se realizează creaţia. După unii 

autori, acest lucru se întâmplă ori de câte ori o noţiune este difuzată de la un grup restrâns de 

specialişti la o populaţie mai largă, pierzându-şi astfel caracterul univoc, stabilitatea şi rigoarea. 

 Nu este vorba de un proces de degradare, ci de asimilare a gândirii logice individuale la 

gândirea socială. Problemă de cercetare pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, filosofi, 

esteticieni, sociologi şi sociologi ai culturii, axiologiei, antropologi, economişti - dată fiind 

complexitatea uimitoare a fenomenului, creativitatea este şi în atenţia lingviştilor şi a 

psiholingviştilor. Precizarea termenului, impunerea lui în limbă din palierul neologismelor în cel 

al limbii comune şi menţionarea lui nu numai în dicţionarele lexicale, dar şi în cele de pedagogie 

şi de psihologie, sunt tot atâţia paşi în conştientizarea şi valorificarea creativităţii. 
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 Cum dezvoltăm creativitatea copilului?  

1. Dă-i ocazia să-şi aleagă singur domeniul 

2. Nu stabili ţinte prea înalte 

3. Alege activităţile potrivite 

4. Oferă-i spaţiu ţi timp pentru creaţie 

Rolul de părinte iţi oferă ocazia de a încuraja sau de a inhiba creativitatea copilului în 

primii ani de viaţă. Oferă-i micuţului tău mediul potrivit pentru a-i dezvolta creativitatea. 

Inteligenţa şi talentul nu sunt lucruri care pe care i le poţi oferi copilului tău, însă mediul propice 

pentru dezvoltarea creativităţii este la îndemâna ta. 

Modul în care îl încurajezi sau îl critici poate influenţa foarte mult tendinţele creative ale 

micuţului tău. Ţine cont de câteva sfaturi simple pentru a dezvolta creativitatea copilului. 

Dă-i ocazia să-şi aleagă singur domeniul 

O greşeală pe care o fac adesea părinţii este să aleagă ei domeniul în care vor ca micuţul 

să-şi dezvolte creativitatea, în loc să-i ofere mai multe opţiuni şi să-l lase să aleagă. 

 Nu stabili tinte prea înalte 

 Dacă te aştepţi la rezultate impresionante de la prima încercare, vei fi dezamăgit, 

iar copilul tău ar putea fi descurajat de reacţia ta. 

 "Nu e cazul să ne propunem de la început ceva dificil de realizat sau pretenţios, ci să 

lăsăm lucrurile în voia lor şi nevoia de a ne simţi bine făcând ceva împreuna cu copilul nostru să 

fie mai mare decât dorinţa de a obţine un rezultat anume. Dacă reuşim să ne bucurăm, să 

comunicăm cu micuţul, să-i menţinem interesul pe parcursul diferitelor etape şi să fim încântaţi 

de ceea ce a ieşit, e o mare realizare!".. 

 Alege activităţile potrivite 

Unele activităţi îi oferă copilului tău rezultate imediate şi îl stimulează astfel să continue 

să-şi exploreze creativitatea. Propune-i micuţului tău activităţi cu un final concret, în care se 

poate bucura de rezultatul muncii lui. 

 "Cele mai reuşite activităţi sunt cele în urma cărora obţinem ceva care poate fi folosit 

chiar de copil. Să modeleze singur fursecurile, să facă un mărţişor pentru educatoare sau prietena 

din parc, să picteze coperţile unui album foto, să confecţioneze o ramă lipind pe ea scoici şi 

melcişori de la mare sau poate frunze de toamnă". 

Oferă-i spaţiu şi timp pentru creaţie 
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"Activităţile nu trebuie să fie pretenţioase sau costisitoare, astfel încât nu aveţi nevoie de 

cine ştie ce materiale, ingrediente, spaţiu, ustensile. Cu cât aveţi lucruri mai puţine şi mai simple, 

cu atât creativitatea şi originalitatea vor fi mai mult stimulate". 

 Oferă-i însă micuţului tău timpul necesar pentru a-şi demonstra abilităţile creative. Un 

program strict îl poate întrerupe din momentul de inspiraţie tocmai când începe să facă progrese. 

 Nu uita să-l încurajezi să creeze după o experienţă nouă (o vizită la muzeu sau vizionarea 

unui documentar interesant) deoarece copiii mici au adesea nevoie de stimuli externi care să le 

trezească interesul şi să-i îndemne la creativitate. 

Poate că cel mai frumos dar al fiecăruia dintre noi este creativitatea. Spun “dar” deoarece 

creativitatea, prin rezultatele ei, este cea care ne diferențiază și ne oferă posibilitatea fiecăruia să 

dăruim lumii lucruri diferite în domenii diferite şi ca un bonus - dovadă că suntem unici iar 

diversitatea noastră ca specie este infinită. 

Deşi unii oameni par mai „dăruiţi”, mai talentaţi, mai creativi decât ceilalţi, aceasta este 

doar o iluzie deoarece destul de mulți oameni nu au reuşit să-şi (re) găsească în ei înşişi 

minunatele daruri unice sau le-au găsit dar nu îndrăznesc să le scoată la iveală sau nu au găsit 

modalitatea de a le fructifica într-un fel în care să fie utile societăţii. 

Poate că lucrurile ar sta astăzi altfel dacă sistemul educaţional ar face mai mult pentru a 

stimula creativitatea copiilor începând de la vârste mici. Însă în felul cum este acum organizat, 

nu face decât să distrugă acest dar cu adevărat magic. 

Crearea unei ambianţe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă iniţiativă şi 

să creeze. Educatorii trebuie să urmărească dezvoltarea copilului, să furnizeze materiale în toate 

centrele de activitate, să stabilească ţeluri corespunzătoare pentru fiecare copil în parte şi pentru 

toată grupa de copii în ansamblu, să planifice teme care să răspundă intereselor copiilor, să 

respecte personalitatea fiecăruia, să le menţină trează curiozitatea şi să stimuleze învăţarea prin 

cooperare. 

Experienţa a demonstrat de fiecare dată că orice copil posedă potenţial creativ, iar 

creativitatea este educabilă. 

Cine nu-şi doreşte copii creativi, imaginativi care să picteze aşa cum altcineva n-a mai 

făcut-o, să spună cele mai originale poveşti sau să danseze pe orice melodie? Sigur că nu e deloc 

uşor şi adesea ne gândim dacă acei copii atât de talentaţi pe care îi vedem la televizor sau pe 

scenă au fost pregătiţi de mici pentru asta sau pur şi simplu sunt talentaţi şi atât. 
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Cum să descoperim talentele şi înclinaţiile micuţilor noştri, cum să le cultivăm şi să ţinem 

seama de ele iată, sunt doar câteva probleme la care ne-am gândit de multe ori. Tot aşa cum nu 

toţi copiii sunt la fel de inteligenţi, ei nu sunt nici la fel de creativi. Dar în acelaşi fel în care toţi 

copiii au manifestări de inteligenţă, încă de la naştere, ei prezintă de asemenea şi manifestări care 

evidenţiază potenţialul creativ. 

Mai mult ca oricând, educaţia are ca deziderat fundamental pregătirea copilului pentru 

viaţă, pentru cerinţele concrete, reale, existente şi viitoare legate de activitatea profesională, de 

viaţa socială şi culturală. 

Problema creativităţii a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, pedagogi, şi practicieni 

în domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi care învăluie persoana şi 

comportamentul unor indivizi creatori. Creativitatea continuă să preocupe, nu pentru că eforturile 

de până acum au fost sterile, ci pentru că potenţialul creativ reprezintă una dintre avuţiile cele 

mai complexe şi mai misterioase, iar educarea lui în vederea manifestării prin comportamente 

creatoare, unul dintre cele mai îndrăzneţe şi mai înalte obiective. 

Creativitatea este o formă de rezolvare a problemelor. Dar este una specială deoarece 

implică probleme la care nu există răspunsuri simple, probleme pentru care răspunsurile populare 

sau convenţionale nu funcţionează. Creativitatea implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii. 

Acestea sunt exact acele abilităţi pe care multe studii referitoare la educaţie le-au demonstrat că 

fiind critice pentru elevi. 

Creativitatea a fost definită ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat 

sunt produse originale, semnificative şi de o înaltă calitate. În cazul copiilor, accentul ar trebui 

pus pe proces, adică pe dezvoltarea şi generarea de idei originale, care pare să fie baza 

potenţialului creativ. În înţelegerea acestui fenomen, este util să considerăm diferenţele dintre 

gândirea convergentă şi cea divergentă. Problemele asociate cu gândirea convergentă au de 

obicei o singură soluţie corectă. 

Pentru o înţelegere corectă a creativităţii copilului, trebuie să distingem creativitatea de 

inteligenţă şi talent. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferenţiată 

de celelalte abilităţi cognitive. Studii recente, însă, au arătat că anumite componente ale 

potenţialului creativ pot fi deosebite de inteligenţă. Termenul "înzestrat" este utilizat de obicei 

pentru a desemna un grad înalt de inteligenţă. Dar se pare că inteligenţa şi creativitatea sunt 

independente. Un copil foarte creativ nu este neapărat şi foarte inteligent. 
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Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a folosi un talent artistic sau muzical. În 

acest context, talentul se referă la posesia unui înalt grad de îndemânare tehnică într-un domeniu 

specializat. Astfel, un artist poate produce opere impecabile din punct de vedere tehnic fără însă 

a reuşi să provoace emoţii sau, de exemplu, sentimentul că acea operă este unică. Este de 

asemenea important să ţinem cont de faptul că, creativitatea nu se manifestă doar în muzică, artă 

şi scris ci, în toate domeniile curriculare, în ştiinţă, dar şi în studiile sociale. 

 În cazul copiilor mici, creativitatea ar trebui să se axeze pe proces: generarea de idei. 

Acceptarea ideilor multiple de către adulţi într-o atmosferă non-evaluativă va ajuta copiii să 

genereze din ce în ce mai multe idei sau să treacă la stadiul următor, cel de evaluare de sine. Pe 

măsură ce copiii îşi dezvoltă abilitatea de evaluare a ideilor proprii, astfel calitatea lor şi 

generarea de soluţii devin din ce în ce mai importante. La această vârstă (a preşcolarităţii), 

accentul trebuie pus pe evaluarea ideilor proprii, deoarece aceşti copii îşi explorează capacitatea 

de generare şi evaluare ale soluţiilor problemei şi îşi revizuiesc ideile bazându-se pe această 

evaluare. Deoarece preşcolarul dispune de un potenţial creativ susţinut de manifestarea pregnantă 

a trebuinţelor de cunoaştere, de autoafirmare şi independenţă, de relaţii cu ceilalţi, stimularea 

acestor trebuinţe ar trebui să conducă la întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative ale 

preşcolarului. 

Potenţialul creativ reprezintă sistemul disponibilităţilor psihice care îi permit individului 

să depăşească propria experienţă şi să construiască noul în planul modalităţilor de expresie, al 

acţiunii şi al cunoaşterii. 

Copiii sunt imaginativi şi au un potenţial creativ fantastic. Este felul lor natural de a fi. 

Iar pentru a rămâne astfel, este important să le fie încurajată libertatea de expresie, iar 

stabilirea limitelor să nu devină prea rigidă. 

Copiilor le place să asculte şi să inventeze poveşti, să joace roluri, să interacţioneze 

printr-un joc continuu, pe care-l îmbogăţesc mereu, din ce în ce mai mult, fiind atenţi şi receptivi 

totodată la ce descoperă la ceilalţi. 

Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, feluritele jocuri în aer liber sau acasă, la 

grădiniţă, toate au darul de a-i ajuta să exprime emoţii, gânduri, sentimente care, în această 

manieră artistică, sunt mai accesibile a fi exteriorizate. 

 Câteva exerciţii de stimulare a creativităţii: desenul liber, fără structură, pictura cu mâna 

dominantă dar şi cu cea non-dominantă sau cu picioarele:, modelajul unei poveşti inventate, 
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soluţiile personale pe care copiii învaţă să le adapteze în funcţie de situaţie. Chiar atunci când 

sunteţi în mijlocul unei poveşti fascinante, opriţi-vă din citit sau din joc şi rugaţi-i pe ei să 

continue povestea! Oare cum continuă ea? Creativitatea le este stimulată, dezvoltându-le, în 

primul rând, încrederea în ei, în ceea ce pot oferi, respectându-i pentru frumuseţea şi unicitatea 

lor. 

Cadrul cel mai important de manifestare dar şi de stimulare a potenţialului creativ este 

jocul, cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul comportament 

creativ care se va materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. 

Deşi este mai simplu, alături de jocul imitativ, jocul de mânuire de obiecte se îmbogăţeşte 

treptat, copilul combină diferite mişcări şi descoperă multiple utilizări ale obiectelor. 

În jocul de construcţie imită şi reproduce modele de acţiune implicate în situaţii de viaţă, 

întâlnite în lumea adulţilor şi a obiectelor. 

În jocul de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană, copilul imită şi reproduce selectiv 

modele de comportament oferite de cei din jur, dar numai pe acelea care sunt în acord cu 

dorinţele şi preferinţele sale. În realizarea rolurilor asumate se foloseşte de obiecte reale cărora le 

dă nu numai semnificaţii reale, ci şi semnificaţii proprii. Dacă la început acţiunile reproduce sunt 

simplificate, în timp le complică, le combină între ele, le îmbogăţeşte cu ceea ce a acumulat în 

experienţa sa cognitivă. 

Jocul de creaţie cu subiect din basme şi poveşti aduce şi el modificări, adăugiri, 

combinări de replică, de acţiuni. Preşcolarul modifică, în funcţie de trăirile sale emoţionale faţă 

de personaj, evoluţia acestuia, relaţiile lui cu celelalte personaje. Manifestă independenţă în 

alegere şi spontaneitate în interpretarea rolului asumat. Este capabil chiar să interpreteze toate 

rolurile din aceeaşi poveste, fără a imita educatoarea sau colegul care l-a precedat. Prin jocul de 

creaţie cu subiect din basme şi poveşti, copilul se transpune într-o lume mirifică, a tuturor 

posibilităţilor, conştientizând caracterul ei nereal ("ştiu că nu e aşa, dar aşa aş vrea să fie). 

Manifestarea potenţialului creativ în cadrul jocului nu este intenţionată. Ea este posibilă 

datorită semnificaţiei afectogene a obiectelor, persoanelor, relaţiilor şi mai ales reflectă trebuinţa 

de independenţă şi autoexprimare a copilului. Jocul copilului nu este un veritabil produs creator, 

este nou şi original în raport cu sine şi în raport cu ceilalţi copii. Originalitatea jocului derivă din 

funcţia pe care acesta o are pentru copil: asimilarea realului fără constrângeri sau sancţiuni, 

rezolvarea echilibrului afectiv şi intelectual al eului în confruntarea cu realul. 
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Jocul didactic poate fi folosit pentru stimularea fluidităţii şi flexibilităţii verbale prin 

sarcini cu o mare valoare formativă 

Un mijloc obişnuit de educare a potenţialului creativ al preşcolarului este lectură după 

imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care preşcolarul învaţă să le citească 

creativ. 

Povestirile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a potenţialului creativ; ele 

demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie viziunea şi atitudinea faţă de 

un model literar. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, 

spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. 

Atitudinea creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de natura mesajului pe care îl 

transmite şi de posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. În povestirile create de copil, 

surprinde simbioza dintre artă şi joc, dintre real şi imaginar. Povestirile lui sunt scurte, fără 

divagaţii, fără explicaţii întinse, cu aparentă incoerenţă, o înlănţuire spontană de imagini. Copilul 

se centrează pe întâmplări cu animale sau cu oameni în care se întrevăd, în acelaşi timp, umorul, 

dar şi conflictele, problemele cunoscute direct sau indirect. Experienţa personală este punctul de 

plecare. 

Mai mult decât în alte activităţi, cele din domeniul educaţiei estetice constituie cadrul şi 

mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. 

Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să recepteze frumosul şi 

să vibreze în faţa lui. 

Cuvintele, sunetele, gesturile, formele plastice, culorile sunt mijloace de exprimare, de 

exteriorizare a dorinţelor, aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. 

Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a 

problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de 

automodelare. 

Prin bucurie şi prin trăire, copilul va reasimila în adâncime şi înălţime frumosul şi 

armoniosul prezente ca paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate. 

Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi delicateţea 

comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, 

în funcţie de măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează. 
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Stimularea creativităţii este favorizată de metode interactive ca: Brainstorming, 

Brainwriting, Lotus, tehnica viselor copiii beneficiind de momente creative integrate în activităţi 

şi jocuri cu scopul exersării gândirii. Toate aceste metode favorizează comunicarea, activizarea 

tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă în gândire şi 

acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare. 

 

     Brainstormingul 

Brainstormingul sau „furtună în creier", „efervescenţa creierului", „asalt de idei", este o 

metodă de stimulare a creativităţii ce constă în enunţarea spontană a cât mai multe idei pentru 

soluţionarea unei probleme într-o atmosferă lipsită de critică. 

Această metodă are ca obiectiv exersarea capacităţilor creatoare a copiilor în procesul 

didactic – la diferite categorii de activităţi – care să conducă la formarea unor copii activi, 

capabili să se concentreze mai mult timp, în grupuri creative. 

În cadrul proiectului tematic a fost utilizată în stabilirea inventarului de cunoştinţe despre 

tema aleasă şi a liste de întrebări, ceea ce doresc copiii să afle despre subiect. 

 Brainwriting 

Metoda reprezintă o modalitate de lucru bazată pe construcţia de „idei pe idei" în 

domeniul creativităţii. 

Obiectivul urmărit este stimularea creativităţii de grup a copiilor prin solicitarea de a găsi 

cât mai multe soluţii/idei având la bază o temă dată. 

Tehnica viselor 

Este o tehnică bazată pe meditaţie în care copilul îşi lasă în voie imaginaţia să lucreze 

pentru a exprima cea ce a gândit că poate face el în viitor, cum va arăta locuinţa lui, colegii, 

şcoala, parcul, etc., apoi compară visul cu realitatea în vederea obţinerii unor situaţii viabile 

pentru viitor. 

Obiectivul urmărit este stimularea imaginaţiei prin crearea de situaţii comparabile cu cele 

existente în viaţa reală.. 

 Metoda Lotus (Floarea de nufăr) 

Este o metodă interactivă în grup care oferă posibilitatea stabiliri de relaţii între noţiuni 

pe baza unei teme principale din care derivă alte teme. 
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Obiectivul urmărit este stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în 

activităţi individuale şi de grup pe teme din diferite domenii: 

Tehnica "Floare de nufăr porneşte de la o temă principală din care derivă teme secundare 

ce vor deveni teme abordate în activitatea pe grupuri mici.  

Educarea creativităţii copiilor nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel de interdicţii, 

limitări sau critici. 

Efectele benefice se vor reflecta în flexibilitatea cu care copilul se va adapta la situaţii 

noi, în originalitatea cu care va găsi soluţii la problemele pe care le întâmpină, în încrederea în 

sine şi expresivitatea cu care va înfăţişa lumii creaţiile sale personale - rod ale unei imaginaţii vii 

şi gândire ce devine autonomă. 

Să fii creativ astăzi nu mai este o calitate, ci o necesitate. Indiferent dacă este vorba 

despre viaţa personală sau cea profesională, întotdeauna apar situaţii în care este nevoie de o 

anumită doză de creativitate. Fie că avem nevoie de noi strategii, suntem într-un impas sau 

întâlnim o problemă, toate implică idei noi şi spontaneitate. Vorbim despre a ştii cum să găseşti 

soluţia potrivită la problemă şi momentul potrivit. 

Creativitatea trebuie cultivată, acest lucru este evident. Fiecare om se naşte cu facultatea 

de a fi creativ, care la unii este mai dezvoltată, iar la alţii nu. 

 Cu toate acestea, dacă o lăsăm să lâncezească, în timp această abilitate se va toci şi se va 

intra astfel într-o lume a automatismelor. Astfel, copilul, adultul de mâine va uita să mai 

gândească şi va pierde controlul asupra propriei vieţii şi posibilitatea de a o îmbunătăţi. Va 

merge numai pe drumurile bătătorite, va gândi numai cum l-au învăţat cei dinaintea lui, va fi 

sclavul unor tipare şi imaginaţia se va bloca. 

   De aceea este atât de importantă cultivarea creativităţii, pentru ca în fiecare moment, în 

fiecare situaţie dificilă, copilul să fie capabil să găsească cel puţin o ieşire, o rezolvare alternativă 

şi astfel să poată alege ce este mai bun. A fi creativ cu viaţa ta înseamnă a te putea remodela, a fi 

deschis la a înţelege mai mult decât înţelegi în momentul prezent, din tine şi din ceilalţi, a căuta 

alternative şi soluţii la problemele ce inevitabil se ivesc, a rămâne mai ales mobil, dându-ţi astfel 

posibilitatea unei creşteri din interior. Aşadar, înseamnă a-i permite copilului interior să trăiască 

în continuare în tine. A-l lăsa să te ajute să descoperi şi să redescoperi magia şi bucuria visului ce 

se împleteşte cu realitatea. 

Cum pot educatoarele încuraja creativitatea? 
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- Prin furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze şi să se joace fără 

restrângeri exagerate. 

- Prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să 

se potrivească cu cele ale adulţilor. 

- Prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care 

acesta rezolvă o problemă. 

- Folosind modalităţi creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce 

apar în viaţa de zi cu zi. 

- Alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor, pentru trecerea 

de la ideile obişnuite la idei mai originale. 

- Încurajând procesul, iar nu scopul. 

Adulţii pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea şi exprimarea de idei într-

un cadru non-evaluativ şi prin concentrarea atât asupra gândirii convergente, cât şi asupra celei 

divergenţe. Adulţii pot de asemenea să încerce să asigure copiilor posibilitatea şi siguranţa de a 

risca, de a pune la îndoială, de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere. 
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