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 Creativitatea reprezintă un fenomen general uman, dispoziţia potenţială de a realiza, plăsmui, 

naşte. 

În cadrul învǎţǎrii interactiv-creative copilul descoperǎ, imagineazǎ, construieşte şi 

redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalitǎţi şi solicitând procesele psihice 

superioare de gândire şi creaţie.Ea apare ca urmare a eforturilor individuale şi colective, al 

interacţiunii copilului cu ceilalţi, bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea noului. 

Dacă elevii au descoperit prin propriile lor eforturi – de observaţie, imaginaţie şi gândire  o 

însuşire mai puţin vizibilă a unui obiect, un aspect al unui fenomen sau proces, original sub 

aspectulconţinutului şi al formei, toate aceste activităţi pot fi considerate forme de manifestare a 

însuşirilor creative, care se cer stimulate şi dirijate. 

 Deşi dezvoltarea însuşirilor creative constituie o sarcină de prim ordin a învăţământului de 

toate gradele, nu există un obiectiv, o activitate specifică, care să nu urmărească în mod predilect acest 

scop. În procesul de instruire  trebuie valorificate la maxim toate posibilităţile pe care acesta le oferă 

pentru realizarea obiectivului la care ne referim. 

  Limba română deţine o pondere deosebită în programul de instruire şi educare a elevilor din 

clasele mici, astfel încât se înscrie cu cele mai mari contribuţii în realizarea principalului obiectiv al 

învăţământului din clasele primare .Prin lecţiile de citire, creativitatea dobândeşte noi dimensiuni şi 

atunci când sugerăm elevilor să alcătuiască scurte compuneri, în care să-si imagineze fapte noi, dar 

aflate în scurtă legătură cu textile citite. De asemenea sarcini precum:formularea de propoziţii cu 

cuvinte şi expresii date, formularea de propoziţii pornind de la un cuvânt cu mai multe sensuri, 

căutarea unor expresii cu sens apropiat sau contrar, dezvoltarea propoziţiei, etc contribuie în mod 

evident la cunoaşterea şi dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor. 

Rezolvarea problemelor de matematică la clasele I-IV reprezintă, în esenţă, găsirea unor 

soluţii asemănătoare problemelor reale pe care le putem înlâlni în practică.Activitatea de rezolvare a 

unei probleme se desfăşoară prin parcurgerea mai multor etape, care solicită un efort intelectual 

complex, cuprinzând induţii şi deducţii logice, analogii, analize, generalizări.Stimularea creativităţii 

se realizează mai ales, prin compunere de probleme.De asemenea jocul didactic matematic are o 

importanţă deosebită în dezvoltarea creativităţii micului şcolar.Jocul este puntea ce poate uni şcoala 

cu viaţa, activitatea ce permite copilului conform naturii. Creativitatea se dezvoltă şi când li se cere 

elevilor să formuleze întrebarea problemei sau să formuleze altă întrebare. 

Vorbim despre creativitate când copilul dobândeşte o experienţǎ nouǎ prin propriile 

puteri,descoperind-o şi exersând-o în cadre problematice divergente. 

Atitudinea activǎ şi creatoare a copiilor este o consecinţa atât a stilului de predare al nostru 

câtşi al obişnuinţei copilului de a se raporta la sarcinǎ. 

Prin felul în care solicităm rǎspunsuri la o problemǎ, prin felul în care organizǎm activitǎţile 

de informare şi formare a copiilor, prin accentul pe care îl punem pe dezvoltarea proceselor cognitiv-

aplicative, reuşim sǎ influenţǎm comportamentul activ şi creativ al  elevilor. 

Învǎţarea prin cooperare asigurǎ un câmp de relaţii optime manifestǎrii creatoare şi active a 

copilului în clasǎ.Favorizeazǎ implicarea activǎ în sarcinǎ şi contribuţiile creative, originale ale copiilor. 

Condiţiile care duc la dezvoltarea spiritului investigativ, a atitudinii creative şi active în şcoală 

sunt: 

-încurajarea copiilor sǎ punǎ cât mai multe întrebǎri; 

-limitarea factorilor care produc frustrare; 

-stimularea comunicǎrii prin organizarea de discuţii; 

-activizarea copiilor prin solicitarea lor de a opera cu idei,concepte,obiecte; 

-cultivarea independenţei cognitive, a spontaneitǎţii,a autonomiei în învǎţare; 

-stimularea spiritului critic constructiv, a capacitǎţii de argumentare şi de cǎutare a 

alternativelor; 

  -favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii. 

Cadrul didactic trebuie sǎ gaseascǎ cele mai bune modalitǎţi prin care sǎ stimuleze potenţialul 

creativ al fiecǎrui copil în parte.Rolul nostru este acela de a stimula şi de a dirija, motivaţia activitǎţii 



reieşind din participarea entuziastǎ a cadrului didactic.Conduita creativǎ a cadrului didactic este, de 

asemenea,un factor care asigurǎ dezvoltarea potenţialului creativ al copilului.Predarea, ca proces 

creativ presupune ca învăţătorulsǎ medieze între copil şi lumea înconjurǎtoare.Trebuie sǎ organizǎm 

spaţiul şi activitatea sǎ participǎm alǎturi de copil la elaborarea cunoştinţelor, sǎ servim drept model 

în legǎturile interpersonale şi sǎ încurajǎm interacţiunile cooperante, sǎ-i îndrumǎm cum sǎ-şi 

foloseascǎ timpul, materialele, etc. 

Proiectarea activitǎţii didactice presupune o problemǎ de strategie, de optimizare,de 

valorificare a resurselor la maxim şi condiţiile date.În proiectarea învǎţǎrii active şi creative trebuie 

sǎ anticipǎm unele strategii manageriale deschise, aplicabile în timp şi spaţiu prin:clarificarea 

scopului învǎţǎrii creative la nivelul interacţiunii existente între operativitatea intelectualǎ şi 

restructurarea permanentǎ a activitǎţii de predare-învǎţare-evaluare;stabilirea sarcinilor noastre, ca şi 

cadre didactice, în condiţiile învǎţǎrii creative(individualizarea fiecǎrei secvenţe didactice prin 

diferite procedee de aprobare, încurajare a spontaneitǎţii, amendare a superficialitǎţii);crearea unei 

atmosfere afective optime prin eliminarea factorilor de blocaj (teama, imitaţie, fricǎ, criticism); 

valorificarea psihologicǎ deplinǎ a corelaţiei cadru-didactic-copil la nivelul tuturor conţinuturilor 

educaţiei:intelectuale, morale, tehnologice,estetice,fizice. 

Cadrele creative determinǎ avântul creativitǎţii copiilor fǎrǎ eforturi deosebite.Cadrul didactic 

bun permite copilului sǎ-şi asume riscuri intelectuale, sǎ speculeze, sǎ facǎ asocieri nebǎnuite, 

oferindu-i însǎ sprijin în situaţii de frustrare, eşec, nesiguranţǎ. 

Copilul este participant activ şi creativ la propria formare.Culege informaţii din tot mai multe 

surse şi cât mai variate.Şcoalatrebuie sǎ ţina pasul, actualizând atât cunoştinţele cât şi metodele.Una 

din cǎile cele mai sigure de stimulare şi generare de idei noi este organizarea de microgrupuri şi 

promovarea interacţiunilor între membrii acestora.Creativitatea de grup rǎspunde mai bine nevoilor 

de rezolvare a problemelor nerezolvabile individual în timp util. 

De interactivitate dǎ dovada copilul care devine coparticipant alǎturi de cadrul didactic al 

propriei formǎri şi coresponsabil de realizarea şi efectele procesului de învǎţare. Copilul activ-creativ 

realizeazǎ demersuri critice şi creative,depune eforturi proprii în scopul accederii la noua 

cunoaştere.Dǎ dovadǎ de multa îndrǎznealǎ, de independenţǎ în abordarea şi analiza problemelor. 

În sala de clasǎ, adesea,copilul creativ apareca o ameninţare pentru disciplinǎ şi ordine.O 

ameninţare pentru cursul cadrului didactic.Comportamentul nonconformist ce se exprimǎ puternic în 

activitatea creatoare nu trebuie interpretat drept o atitudine indisciplinatǎ sau o lipsǎ de respect. 

Copilul activ şi creativ se caracterizeazǎ prin spirit de independenţǎ în muncǎ,o gândire fǎrǎ 

bariere de ordin cognitiv.Specificul stategiilor interactive de grup este faptul cǎ ele promoveazǎ 

interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalitǎţile lor,ducând la o învâţare mai 

activă.Interactivitatea presupune atât competiţia cât şi cooperarea . 

Orice activitate eficientǎ devine o activitate nouǎ care asigurǎ adaptarea proiectului didactic 

la situaţiile concrete ale clasei şi ale câmpului psihosocial, aflate într-o continuǎ schimbare şi 

transformare. 

Cadrul didactic creativ oferǎ posibilitatea copiilor de a-şi spune pǎrerea într-o atmosferǎ 

neautoritarǎ, promoveazǎ o atitudine deschisǎ, prietenoasǎ,pozitivǎ şi receptivǎ, apreciazǎ ideile bune 

ale copiilor.Îngǎduie copiilor sǎ-şi manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de 

informaţii, tratează de fiecare datǎ întrebǎrile copiilor cu interes, respectǎ opiniile celorlalţi. 
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