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Motto: 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, 

 în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.”  

(T. Carly) 

Termenul de creativitate 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 

categorii de manifestare a personalităţii, respective la aptitudini (inteligenţă), atitudini sau 

trăsături temeperamentale. Astfel că, psihologii susţin că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, 

original şi adecvat realităţii.  

După părerea lui Al. Roşca creativitatea este definită ca pe o „aptitudine sau capacitate 

de a produce ceva nou şi de valoare”, iar după alţii, ea constituie un proces prin care se 

realizează un produs.  

Studiind prin prisma şcolară, elevul folosindu-şi creativitatea, el trebuie să aibă 

capacitatea de a selecta informaţiile, de a organiza ceea ce a auzit şi ceea ce a văzut, de a-şi 

manifesta atitudinile creatoare, originalitatea în gândire, dorinţele şi trăirile afective.  

Astfel, pornind de la importanţă acestei teme, m-am gândit să abordez prin intermediul 

acestui referat, anumite forme şi modalităţi de manifestare a creativităţii în cadrul unor discipline 

studiate în învăţământul primar.  

La copiii de vârstă şcolară, „procesul creativ este o unitate dinamică ce se caracterizează 

mai degrabă prin spontaneitate şi intuiţie, decît printr-o serie de tehnici logice de reyolvare a 

problemelor”, spunea D. Russel. Din prima copilărie găsim potenţial creativ, specific vârstei, 

moment în etapa vieţii lor, în care mintea este mai creativă, deoarece nu este ticsită cu informaţii 

şi nici nu este supusă, încă, la presiuni.  

Creativitatea este proprie tuturor copiilor, în limitele umane, astfel că, potenţialul creativ 

al copilului şcolar este în plină dezvoltare.  



Interactivitatea intervine la elev, atunci când acesta devine coparticipant, alături de 

învăţător (în cazul nostru) în formarea propriei personalităţi, şi totodată este co-responsabil de 

realizarea şi efectele procesului de învăţare. Creativitatea se cultivă prin maniera de a învăţa, 

prin comportament, prin aptitudini intelectuale, imaginativ, astfel că: nu este nevoie să fii un 

geniu pentru a fi creativ; creativitatea poate fi stimulată şi dezvoltată prin experienţe de viaţă şi 

prin programe specializate, şi nu în ultimul rând, toate fiinţele umane sunt capabile de 

creativitate. 

Pornind de la studierea disciplinei de limbă şi literatură română, se spune că „scopul 

studierii acesteia, în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură 

comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să 

interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creative capacităţile proprii.” (MEN, 

1999) 

În cadrul acestei discipline, pe lângă altele, se pune mare accent pe activităţi de învăţare 

cu caracter creativ, cum ar fi: versuri realizate pe baza unor cuvinte; completare de texte 

lacunare, rebusuri, sheme, desene; crearea unor povestiri; formarea de cuvinte cu sunete şi 

silabe date; scrierea de cuvinte şi propoziţii care să înceapă cu aceeaşi literă; utilizarea 

dicţionarului; organizarea de jocuri şi concursuri; utilizarea unor texte cu început dat, cu final 

dat, după imagini, benzi desenate, etc. Mai mult, compunerile au un rol important în dezvoltarea 

creativităţii elevilor. Acestea pot fi întâlnite în practica didactică pe baza observaţiilor zilnice, 

cotidiene şi pe experienţa de viaţă; bazate pe imaginaţia creatoare a elevilor; bazate pe texte 

citite; bazate pe anumite şabloane/tablouri sau chiar compuneri libere. De altfel, compunerile 

creative realizate prin exerciţii creative permit o evaluare personalizateă a elevilor prin 

valorificarea: vocabularului, a calităţii şi cantităţii lecturilor, a experienţei de viaţă.  

Există metode şi tehnici interactive moderne care pot stimula creativitatea elevilor în 

cadrul orelor de comunicare în limba română sau în cadrul celor de limbă şi literature română. 

Aceste metode sunt mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. Astfel de metode 

interactive, utilizate cel mai frecvent la clasă ar fi: brainstorming-ul, cubul, ciorchinele, 

cadranele, diagrama Venn Euler, explozia stelară, metoda „Pălăriilor gânditoare”, metoda 

„ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM AFLAT”, cvintetul, reţeaua discuţiilor, reţeaua personajelor, 



jurnalul dublu, scheletul de recenzie, harta povestirii, metoda predicţiilor, termini-cheie, eseul, 

Phillips 6/6, jocul didactic. 

Exemple aplicative prin folosirea acestor metode, întâlnim în unităţi de învăţare ca 

„Baba Iarna intră-n sat”, de Otilia Cazimir, unde elevii pot fi “provocaţi” prin metoda 

brainstormingu-lui să noteze la ce se gândesc când aud cuvântul iarna; apoi putem merge pe o 

sistematizarea a ortogramelor, prin metoda ciorchinelui. Mai mult, în cadrul lecţiei „Vestitorii 

primăverii”, de George Coşbuc, elevii pot fi solicitaţi să: 1. Descrie primăvara, 2. Asocieze la ce 

se gândeşte când spune primăvara, 3.Analizeze folosirea semnelor de punctuaţie din prima 

strofă, 4.Compare cuvintele date (ex.„codru”, „suflet”), 5.Aplice, completând enunţuri cu 

cuvinte potrivite din text, şi 6.Argumenteze semnificaţia textului. Toate aceste sarcini sunt 

incluse în metoda cubului.  

Continuând pe linia disciplinelor, poposim şi în cadrul orelor de matematică, unde 

gândirea creativă a elevilor poate fi influenţată prin diferite modalităţi, cum ar fi: propunerea 

unor exerciţii variate de calcul oral şi scris (gradate din punct de vedere al dificultăţii) care să 

apeleze la resursele intelectuale ale elevilor; formularea unor întrebări care să se adreseze 

gândirii (modalitate prin care să-I incite pe elevi la căutare, redescoperire, analiză, interpretare, 

soluţionare şi verificare); rezolvarea unor probleme (care să-I pună pe elevi în situaţia „să vadă” 

rezolvarea, să întrebe, să combine, să structureze, să caute modalităţi multiple de prelucrare a 

datelor, să le rezolve în timp raţionamentul deductive şi reprezentările spaţiale); compunerea 

unor probleme (care-I învaţă pe elevi să selecteze date, să le combine, să formuleze întrebări, să 

valideze rezultate); jocul matematic (valoros şi plăcut prin libertatea de gândire şi acţiune, de 

cultivare a încrederii, de manifestare a iniţiativei). 

În încheiere, putem spune că creativitatea este un fenomen complex, dar actual şi vital 

pentru viitor, este fereastra larg deschisă ce-I dă imaginaţiei aripi, iar viselor contur şi împlinire! 
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