
CREATIVITATEA LA PREŞCOLARI 
 

Prof. Onică Larisa  
Grăd. P.N. „Lumea Copiilor” Lupeni 

 
                
 

  „ Fiecare om este creativ; 
    Trebuie, însă, ca el să-şi dea seama .” 

 
Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă „a  

zămisli”, “a făuri”, “a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de  
creativitate defineşte un act dinamic, un proces care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi îşi 
cuprinde atât originea cât şi scopul. El a fost introdus în psihologie de G. W. Allport, pentru a  
desemna o formaţiune de personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar la  
unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii, re 
spectiv la aptitudini, atitudini sau trăsături temperamentale. Psihologii susţin în general, că „a fi 
creativ” 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 imaginativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ. 
 Preşcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă educaţională 
din viaţa unei persoane. Pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea 
individualităţii umane şi cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale 
dezvoltării noastre. 
 De aceea, nu putem face abstracţie de una din acele dimensiuni esenţiale pentru întreaga 
dezvoltare şi afirmare a personalităţii: creativitatea.Se considera mai înainte că termenul acesta provine 
din latinescul „creare”, care înseamnă a „zămisli”, a „naşte”, a „făuri”. Acum acest termen semnifică o 
capacitate fundamentală a personalităţii omului. Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional 
complex, ce cuprinde simultan fenomenele de activizare, antrenare, cultivare şi dezvoltare prin 
actualizarea virtuţiilor creative, pentru accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă.   
 A fi sau a nu fi un dascăl creativ în procesul didactic ţine de mai mulţi factori: ereditate, mediu, 
capacităţi intelectuale, aptitudini, caracter, motivaţie, efort de pregătire şi investigare. Astăzi în sistemul 
de învăţământ au apărut multe metode moderne, atractive, care-i stimulează pe copii şi le dezvoltă 
capacităţile intelectuale. Acest lucru îi face şi pe dascăli să fie mai creativi, să „jongleze” cu 
conţinuturile. Educatoarea trebuie să fie şi ea în aceste tendinţe, deoarece copilul preşcolar îşi pierde 
foarte repede interesul şi atenţia, dacă ceea ce i se spune nu este pe înţelesul lui sau nu este interesant. 
 Orice cadru didactic trebuie să fie preocupat să aducă mereu ceva nou în fiecare activitate, ele să 
fie cât mai diverse şi cât mai antrenante, astfel ca grupa sa de copii să fie activă şi atentă.Inovarea în 
învăţământ are un rol esenţial în ceea ce priveşte modul în care sunt asimilate cunoştinţele, uşurinţa cu 
care ele sunt reţinute şi păstrate în memoria pasivă. Jean Jaques Rousseau spunea: „Copilul nu ştie nimic 
pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuşi; să nu înveţe ştiinţa, ci  s-o descopere”. 
  Copiii de grădiniţă au o nevoie firească de jocuri de orice fel, de mişcare, iar noi, educatoarele, 
trebuie să le oferim cât mai multe posibilităţi de afirmare în acest sens. Este logic ceea ce-şi doresc 
preşcolarii pentru că şi noi, adulţii, vrem de fiecare dată ceva nou. Copiii au nevoie de situaţii 
diversificate şi interesante de acţiune, au nevoie de situaţii de comunicare, jocuri care să le dezvolte 
imaginaţia, autoaprecierea în caz de reuşită, stima de sine, gândirea şi să le ofere echilibrul interior. 
Atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfăşoară activitatea preşcolarii contează foarte mult 
pentru asimilarea cunoştinţelor. Depinde de creativitatea educatoarei cum îşi aranjează acest spaţiu în 
sala de grupă, pe arii de stimulare.  
 Epoca în care trăim cere fiecărui individ să se adapteze la situaţii mereu noi, să rezolve 
numeroase probleme, să găsească soluţii variate, ingenioase, originale. Şcoala contemporană are un rol 
important în dezvoltarea potenţialului intelectual al  copiilor, care va asigura progresul socio-uman. 
 



  Profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea şi 
stimularea potenţialului creativ, ceea ce implică vaste cunoştinţe şi aptitudini din partea educatoarei.  
 Orice dascăl care are o stimă de sine ridicată şi o ambiţie constructivă nu se mulţumeşte cu nişte 
activităţi clasice, metode clasice, ci încearcă să abordeze altele noi, atât cât nivelul grupei i-o permite. Şi 
la grădiniţă se pot utiliza metode moderne de predare, ca: metoda piramidei, metoda ciorchinelui, metoda 
cubului, metoda exploziei stelare, metoda mozaicului, metoda dramatizării, etc. De buna proiectare a 
activităţilor bazate pe aceste metode depinde ingeniozitatea şi creativitatea cadrului didactic. 
 Chiar şi un joc banal se poate transforma într-unul interesant, dacă sunt folosite alte metode şi 
procedee de lucru decât cele clasice. Se pune accentul pe participarea tuturor copiilor la activitate, 
antrenarea în rezolvarea sarcinilor. Educatoarea controlează permanent maniera în care aceste activităţi se 
desfăşoară. Un fapt binecunoscut ce ţine de stilul de muncă al fiecărei educatoare este că preşcolarul 
poate învăţa, dar nu oricum. O activitate eficientă cu copiii se poate desfăşura numai atunci când 
personalitatea educatoarei este caracterizată de receptivitate fată de nou, spirit creator, inventivitate. 
 Abordarea unui stil educaţional care să stimuleze interacţiunile dintre copii, crearea unei 
atmosfere permisive curiozităţii şi creativităţii spontane, caracteristică preşcolarilor, respectarea nevoilor 
copilului manifestare şi de mişcare sunt condiţii care ne permit un management eficient în relaţiile cu 
preşcolarii. Cu copilul se comunică nu doar verbal, ci şi non-verbal, afectiv-emoţional, prin gesturi, 
mimică, reacţii impersonale complexe, care contribuie la înţelegerea mesajului verbal. Când un copil se 
simte luat în seamă de adult el va creşte cu încredere în sine, în propriile forţe, ceea ce-i conferă un grad 
de maturitate, iar cu timpul îi va imprima caracterul. 
  A fi creativ ca dascăl nu înseamnă numai să foloseşti metode moderne cu copiii , înseamnă să ai 
şi un comportament adecvat cu părinţii să le explici şi să le oferi diverse ocazii să-şi vadă copiii lucrând 
la grădiniţă, dar şi să le propui metode diverse de comportament cu proprii copii, de stimulare a acestora. 
Eu cred că actul didactic creativ nu se rezumă doar la ceea ce faci în clasă cu preşcolarii, ci şi la ceea ce 
eşti capabil să faci în afara programului, la activităţile extraşcolare, la parteneriate, excursii, vizite. 
Trebuie să fii creativ şi inventiv în tot ce faci. 
 Pentru copil educatorul este un exemplu de urmat în viaţă, un model. Am observat acest lucru la 
copiii din grupa mea, de care eu sunt foarte apropiată. Am sesizat faptul că îmi copiază chiar şi gesturile, 
felul de a vorbi, diferite replici, iar în jocurile de rol ca „De-a educatoarea şi copiii” sau „De-a grădiniţa” 
mă imită foarte bine şi se comportă aşa cum o fac eu cu ei la activităţi. De aceea noi trebuie să fim foarte 
atente cum vorbim şi cum le explicăm pentru că pentru ei suntem modele. 
 Eficienţa în învăţământul preşcolar depinde de structurarea ideilor pe care le expui copiilor. 
Totdeauna am încercat să le explic preşcolarilor bazându-mă pe realitate şi folosindu-mă de practică, 
deoarece consider că orice idee teoretică are un corespondent în practică. 
 Bineînţeles că fiecare educatoare este originală şi creativă în felul ei, căci asta este până la urmă 
sarcina noastră. Diferenţierea constă în modul cum organizăm şi transpunem în practică aceste idei 
creative, astfel încât să facă faţă nevoii de cunoaştere şi curiozităţii celor mici. La gupele mari şi 
pregătitoare educatoarea încearcă să trezească în inima copilului dragostea pentru frumos şi setea de 
comunicare. Roadele se fac simţite prin încercările copiilor de a aşterne pe hârtie desene, picturi în care 
îşi explică diverse gânduri, idei, sentimente.  
 Demarcarea între activitatea de tip tradiţional şi activitatea de tip modern , pe care o practică un 
cadru didactic inventiv, nu este rigida, de fapt, activitatea nouă este o activitate veche în care se folosesc 
alte metode de stimulare a interesului şi gândirii copiilor.Educatoarea trebuie să procedeze la activităţi 
astfel încât să obţină din partea copiilor maximum din cât pot ei, trebuie să-i încurajeze, să-i sprijine, să 
le scoată în evidenţă calităţile. Toate acestea ţin în primul rând de stilul de predare, de creativitatea şi de 
tactul pedagogic al fiecărei educatoare. 
 Închei spunând că, deşi este grea meseria de educatoare, ea îţi oferă mari satisfacţii. Eu consider 
că ai cea mai mare mulţumire atunci când vezi că, luând cândva în mână nişte mlădiţe subţiri şi firave 
observi cu trecerea timpului că acestea devin mari şi productive şi ai cea mai mare mulţumire când 
contribui la formarea unui om adevărat!”   
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