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Din punct de vedere etimologic, creativitatea se referă la procesul de concepere, de 
realizare a ceva nou, original şi adecvat realităţii şi poate fi definită în termeni de proces, de 
produs, de aptitudini sau capacităţi. 
                Numărul mare de definiţii ale creativităţii se datorează faptului că există mai multe 
teorii ale acestui concept psihologic şi pedagogic elaborate până în prezent. O abordare a fost  
ca : ‚‚dispoziţie generală a personalităţii spre nou, o anumită organizare stilistică a proceselor 
în personalitate’’ (Popescu-Neveanu, 1978, p.152), ca ,, proces din care rezultă un lucru nou, 
acceptat ca util, bun de ceva sau satisfăcător, de către un grup semnificativ de oameni într-o 
perioadă oarecare de timp’’ ( Stein, 1984), ,, prin care se socializează într-o sinergie de factori 
biologici, psihologici, sociali întreaga personalitate a individului şi care are drept rezultat o 
idee sau un produs nou, original, validat social’’ ( Munteanu,1994),ca,, interacţiu-ne sistemică a 
trăsăturilor şi motivaţiei personalităţii creatoare cu domeniul şi aria de specialitate ( 
Csikszentmihalzi, 1996, 2005), ca ,, modalitate de ,, investiţie în idei obscure şi marginalizate, 
dar cu mare potenţial creator’’, concretizată într-o structură interacţionistă alcătuită din şase 
resurse distincte, dar interdependente: capacităţi intelectuale, cunoştinţe, stil de gândire, 
personalitate, motivaţie şi mediu. 
              Creativitatea este unanim recunoscută ca un fenomen bio-psiho-social unic cu caracter 
multidimensional, interdisciplinar şi extrem de complex. Tot mai mult, creativitatea este 
percepută nu doar ca trăsătură esenţială şi definitorie pentru indivizi, pentru formarea şi existenţa 
lor, ci şi prin evoluţia societăţii în ansamblul său. Mai mult, planul creaţiei umane în diferitele 
subsisteme ale societăţii-ştiinţă, tehnică, cultură etc., este considerat decisiv pentru evoluţia 
societăţii. 
 Problematica creativităţii a preocupat şi preocupă în prezent, mai mult ca oricând, 
numeroşi cercetători şi practicieni din domeniile ştiinţelor educaţiei şi din alte domenii: 
sociologie, psihologie, filosofie, economie, filologie, estetică, artă, etc.  Din accepţiunile diferite 
care s-au dat crearivităţii în literatura de specialitate au rezultat concepţii diferite privitoare la 
natura acesteia şi la felul în care ea se manifestă. 
          O problemă care s-a pus şi care a generat o serie de dispute a fost aceea dacă creativitatea 
şi activitatea creativă este proprie unor elite ştiinţifice şi culturale sau dacă ea este proprie 
oricărei persoane. Una din concluziile la care s-a ajuns este conceperea creativităţii ca un 
potenţial care se află în orice persoană cu o structură psihică normală şi care se poate dezvolta pe 
parcursul vieţii, sub acţiunea unei educaţii adecvate şi a unui  mediu familial, social, şi cultural 
favorizant. Mai mult decât atât, s-a observat că orice om este capabil de creaţie, adică nu numai ă 
oricine are un potenţial creativ susceptibil de a fi actualizat, ci acest potenţial chiar se 
actualizează la orice persoană. 



 Această înţelegere a creativităţii afirmă existenţa mai multor niveluri ce îi sunt proprii: 
creativitatea expresivă, spontană- manifestată liber, creativitatea productivă- nivel scăzut de 
originalitate, creativitatea inovativă-inovaţii, creativitatea emergentă-descoperirea unui principiu 
într-un anumit domeniu. 
 Perioada preşcolară reprezintă o etapă de intensă dezvoltare psihică marcată de integrarea 
copilului în învăţământul preşcolar, unde acesta ia contact cu solicitările multiple privind 
autonomia şi adaptarea la noul mediu de viaţă. 
 Învăţământul preşcolar pune bazele şcolarităţii pregătind pentru viaţa şcolară, solicită 
comportamente adaptative noi, socializează copilul, facilitează interiorizarea normelor de 
convieţuire socială şi interpersonală, îi stimulează dezvoltarea fizică şi psihică şi îi consolidează 
autonomia. Pe fondul constituirii bazelor activităţii psihice şi a trăsăturlor de personalitate se 
dezvoltă potenţialul creativ al copilului sub presiunea structurilor familiale, educaţionale, 
socioculturale, prin influenţele mass-media şi cele generate de dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei. 
 Manifestarea potenţialului creativ la vârsta școlară îmbracă forme concrete şi în 
activităţile de desen şi în activităţile de desen şi pictură, activităţi artistice cu o importantă 
componentă ludică prin care copilul reflectă spontan sau deliberat, selectiv şi într-o formă 
specifică, realitatea. Utilizând limbajului liniilor, al culorilor, al semnelor şi reprezentărilor 
grafice, copilul exprimă, de fapt, prin desen şi pictură propriile percepţii şi reprezentări despre 
sine şi lumea externă, propriile emoţii, dorinţe şi trebuinţe, într-un limbaj universal propriu, 
căruia îi oferă permanent o semnificaţie subiectivă nouă. Utilizând acest limbaj, copilul recreează 
prin desen obiecte, personaje sau situaţii care l-au impresionat sau creează el însuşi altele noi.    
Desenul constituie pentru copli un important mijloc de reflectare a realităţii, pe care, prin 
anologie cu limbajul propriu-zis, unii psihologi îl echivalează cu un adevărat limbaj pictografic 
prin care copilul ,, scrie cu figuri”. Desenul este acel limbaj al liniilor, semnelor grafice şi 
reprezentărilor prin intermediul cărora, lipsindu-i deocamdată cuvintele, copilul îşi exprimă 
percepţiile, emoţiile, dorinţele, nevoile. La acest nivel desenul ilustrează stadiul exprimării 
simbolice, deoarece folosind linia, forma, culoarea, copilul redă diferite obiecte, personaje sau 
situaţii pe care le încarcă cu o anumită semnificaţie ideo-afectivă. 
 Pe întreg parcursul vârstei mici, desenele copiilor înregistrează un progres sub aspect 
structural-compoziţional şi al procesului de realizare, evolând treptat de la adevărate măzgălituri, 
creionări incoerente şi neclare, la desene spontane, ca forme ale creaţiei expresive, şi apoi la 
desene ingenioase, cu o structură clară şi semnificaţie coerentă, ca produse ale imaginaţiei 
artistice productive.  
 În mod similar, activitatea de pictură exprimă şi stimulează potenţialul creativ al 
preşcolarului. Jucându-se cu pensulele şi culorile, copiii exprimă de fapt modurile în care văd şi 
înţeleg lumea, ceea ce i-a impresionat mai mult, ceea ce i-a captivat. Procedeul ,,petelor de 
culoare” demonstrează cum o mare parte dintre copii văd în aceste pete întruchiparea unor 
obiecte, arbori, animale, flori sau oameni. 
 Chiar dacă stăpânirea elementelor limbii este încă săracă la vârsta preşcolară , potenţialul 
creativ al copilului se manifestă, deşi mai puţin pregnant, şi în domeniul verbal. Prin intermediul 
poveştii, copilul se identifică în plan imaginar cu personaje semnificative, de la care preia prin 
imitaţie modele de conduită pe care tinde ulterior să le reproducă. În redarea poveştilor ascultate 
şi învăţate , copilul demonstrează spirit imaginativ şi creativ. Astfel, dacă la 3-4 ani povesteşte 
folosind formulări stereotipe, scurte, fără multe detalii sau explicaţii şi respectând structura 
poveştii învăţate, treptat, el îşi dezvoltă abilităţile de povestitor, creând deliberat versiuni mai 
mult sau mai puţin diferite ale poveştilor iniţiale. Prin poveştile create, proiectează asupra 



personajelor propriile dorinţe, preferinţe, trăiri emoţionale sau stări confuzionale. Ascultând 
poveşti, copilul reconstruieşte mental principalele momente ale naraţiunii, le amplifică sau le 
inversează, le omite, îmbină sau inventează pur şi simplualtele noi. 
 Modelând plastilina poate crea forme interesante, pictând şi îmbinând ingenios culorile 
poate genera desene deosebite, îmbinând peiesele unui joc de construcţie poate descoperi 
structuri noi, exersându-şi vocea poate obţine ritmuri şi melodii noi care îi reţin atenţia. Toate 
aceste manifestări creative dovedesc abilităţile copilului de a obţine produse noi, neobişnuite, 
originale, chiar dacă acestea sunt noi şi originale doar pentru el. 
 Activităţile ludice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea 
psihică generală a copilului şi, implicit în dezvoltarea creativităţii.Întrucât jocul, prin excelenţă, 
constituie cadrul specific al unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, el 
constituie un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi 
flexibibilităţii psihice; el sporeşte vigoarea acţională a copilului, dinamismul său şi amplifică 
nevoia de activitate şi explorare a noului, de imaginaţie şi elaborare. Dacă avem în vedere aceste 
elemente, cât şi faptul că jocul oferă posibilitatea dezvăluirii naturii copilului, a forţelor sau 
capacităţilor sale, creând o premisă pentru ,, elanul uman al afirmării,,înţelegem de ce activitatea 
ludică oferă unele din cele mai semnificative premise pentru creativitatea copilului şi pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestuia.  
 La vârsta școlarității mici, activitatea creatoare şi imaginaţia înregistrează un progres 
semnificativ, dezvoltându-se sub diferite forme.  Momentele de creaţie ale copilului pun în 
evidenţă nivelul dezvoltări activităţii psihice în general, al imaginaţiei, capacităţii de 
reprezentare, limbajului şi afectivităţii în special, alături de importante elemente de ideaţie 
mintală, deprinderi si priceperi.     
 Acţiunile şi formele de comportament şi activitatea ludică se caracterizează prin 
spontaneitate, libertate de desfăşurare în sensul că ele devin independente de tiparele rigide şi 
restrânse ca arie, proprie comportamentului de adaptare biologică şi, în anumite limite, 
independente şi de modelele de comportament învăţate şi stereotipizate cum sunt deprinderile 
practice de autoservire sau unele acţiuni mentale şi practic-obiectuale prin care se rezolvă tipuri 
concrete de situaţii-problemă. 
 Jocul care se caracterizează printr-o simbolistică mai bogată, care deţine o pondere 
crescută de elemente creative de copil, libertatea de manifestare a eului, se intensifică, dar treptat 
ea devine controlată şi filtrată de experienţa de cunoaştere şi acţiune, de normele şi regulile de 
conduită asimilate de către copil. 
 Comportamentul şi acţiunile ludice se caracterizează printr-o mare plasticitate, care 
presupune posibilitatea de imprimare şi modificare, prin fluiditate de expresie, fluenţă şi coerenţa 
fluxului de imagini, operaţii şi cuvinte şi a acţiunilor corespunzătoare lor, prin flexibilitate 
spontană sau restructurarea imaginilor, prin forme inedite de expresie şi printr-o mare tensiune 
afectivă: bucurie, amuzament, veselie sau agitaţie, nelinişte etc. Aceste caracteristici se referă la 
comportamentul ludic ca unitate structural-dinamică în care sunt incluse atât comportamentele 
psihice interne ( imagini concret-figurative, operaţii simple de gândire, trăiri emoţionale), cât şi 
componentele exterioare , manifestate motric-obiectual, verbal prin gestică, şi expresii mimico-
posturale. 
 Explorarea şi descoperirea devin acţiune ludică şi finalitate. Curiozitatea şi dorinţa de a se 
proba pe sine , de a fi el subiectul acţiunii, devin mobilul.  
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