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„Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative" (Legea învăţământului art 

3.2)  

Grădiniţa înregistrează an de an succese în pregătirea copilului pentru şcoală şi viaţă. 

Astfel, sarcinile educaţiei preşcolare decurg din scopul general al educaţiei, care vizează 

dezvoltarea intelectuală, fizică, morală, estetică . Motivaţia alegerii temei s-a desprins din nevoia 

de a realiza un cadru optim, care să poata oferi posibilitatea dezvoltării creativităţii copiilor in 

cadrul gradiniţei prin intermediul noului curriculum integrat, condiţie esenţială a formarii 

personalităţii copiilor de vărstă mica. 

I.1.CONCEPTUL DE CREATIVITATE Termenul de creativitate îşi are originea în 

cuvăntul latin ,,creare ’’care înseamnă ,,a zămălisi ’’, ,,a făuri’’, ,,a crea’’, ,,a naşte’’.Însăşi 

etimologia cuvântului ne demonstreză că termenul de creativitate defineşte un act dinamic, care 

se dezvoltă, se desăvârşeşte, defineşte un proces, care 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 susţinută doar de unele dintre categoriile de manifestare ale 

personalităţii, respectiv de aptitudini, atitudini sau trăsături temperamentale . Creativitatea este 

definită în Dicţionarul Enciclopedic (1993) drept “trăsătura complexă a personalităţii umane, 

desemnând capacitatea de a realiza ceva inedit, original”. 

 În Dicţionarul de Estetică Generală(1972), se insistă asupra fenomenului de producere a 

unicatelor şi diversităţii interpretărilor lui. Astfel, in istoria culturii, creaţia artistică este definita 

ca: -act delirant, chiar demenţial sau mistic, impuls al Divinităţii(Platon) -expresie sesibilă a Ideii 

Absolute (Hegel) -activitate spirituală prelogică şi amorală (B. Croce) -revelaţie pură 

(A.Bremond) -un proces patologic (C.Lambrose) sau al dictelui automat (A.Breton) -act gratuit, 

aleator sau simplu joc(K.Gross) -expresie a sintezei armonioase şi superioare a disponibilităţilor 

vitale (J.M.Guyau) -proces natural continuat pe planul spiritualităţii (G.Seailles), etc.  

Sociologii înţeleg prin creativitate dispoziţia care orientează indivizii şi grupurile spre 

producerea unor invenţii. Psihologii înteleg prin creativitate dispoziţia inventivă sau capacitatea 

de înnoire existentă în stare potenţială la orice individ uman şi la toate vârstele. Copilul, care-şi 

manifestă permanent mirarea şi supriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat încă 

de educaţia rutinieră, este cosiderat prototipul creativităţii. Mai trebuie precizat că, strîns legată 

de mediul socio-cultura, această tendinţă naturală, firească a omului, de realizare a sinelui, 

presupune condiţii favorabile spre a se exprima ca ingeniozitate elaborată .Teama faţă de orice 

deviere de la normă (convenţie, tradiţie) sau conformismul social are ca efect disparţia orcărei 

urme de originalitate, fiind capcana în care eşuează creativitatea multor indivizii.  

 Psihologii au propus diferite modalităţi de stimularea şi măsurare a creativităţii sub forma 

unor teste de creativitate.Cele mai cunoscute aparţin lui Joy P.Guilford si E.Paul Torrance.În ele 

se solicită subiectului analizat să producă numărul maxim de soluţii diferite pentru o problemă 

dată.De exemplu, poate fi vorba de a enumera într-un interval de timp limitat toate utilizările 

posibile pentru o cutie de carton (ambalaj, piedestal, ascunziş etc,)În astfel de probe, creativitatea 

este evaluată prin fluiditatea răspunsurilor (numarul variantelor propuse), flexibilitatea lor 

(numărul de categorii diferite în aceste răspunsuri pot fi clasate) şi gradul de originalitate (funcţie 

inversă de frecvenţa lor în populaţia de referinţă).Aceaste teste pun accent pe varietatea soluţiilor, 

altfel spus -pe găndirea divergentă.  
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Termenul de gândire divergentă a fost lansat şi consacrat de J.P.Guilford fiind definit ca 

gândire multidirecţională, ce reuneşte următoarele aptitudini de bază :fluiditatea, flexibilitatea şi 

originalitatea.  

Fluiditatea se referă la bogăţia şi rapiditatea debitului asociativ, mai exact la numarul de 

răspunsuri exprimate .Ea este de mai multe feluri: verbală, ideatică, asocitivă si expresională. 

Fluiditatea este un aspect cantitativ nespecific creativităţii, întrucât este implicată şi în gândirea 

convergentă.Ea influenţează masiv randamentul şcolar. Fluiditatea – este posibilitatea de a-ţi 

imagina în timp scurt numeroase imagini sau idei, unele fară utilitate, dar printre ele găsindu-se şi 

cele adecvate soluţiilor căutate; Flexibilitatea este capacitatea de restructurare a traiectoriei 

gândirii în funcţie de noile cerinţe.Ea este de mai multe feluri : spontană, când se face din 

iniţiativa subiectului, si adaptivă când, este dirijată.  

Flexibilitatea nu înseamnă viteză, ci uşurinţă de a trece de la o categorie la alta. 

Originalitatea - este expresia noutăţii, a inovatiei; când vrem să testăm aceasta calitate la cineva, 

ea se poate determina prin rapiditatea statistică a unui răspuns. Anume originalitatea garantează 

valoarea rezultatului muncii creatoare (Vigotskii L. S., Psihologia artei) Originalitatea este 

atitudinea subiecţilor de a da răspunsuri neuzale, cu frecvenţă statistică mică.Un mic răspuns va 

candida la scorul de originalitate, numai dacă va îndeplini două condiţii:să aibă un anumit aspect 

inedit , dar să fie şi relevant, adică să corespundă exigenţelor realităţii. 

 Datorită caracterului preponderent verbal al procesului didactic în învăţământul 

românesc, fluiditatea se dezvoltă continuu, chiar şi la 14-15 ani, pe când originalitatea şi 

flexibilitatea regresează. 

 Gândirea convergentă, spre deosebire de gândirea divergentă, presupune procesul de 

achiziţionare a capitalului informaţional.Ponderea decisivă însă în gestiunea creativităţii revine 

gândirii divergente, urmată îndeaproape de gândirea convergentă. Într-o cercetare, M.Bejat a 

încercat relavarea ponderii de implicarea în creativitate a celor două tipuri fundamentale de 

gândire.Astfel, numărul cel mai mare de indivizi creatori aparţin tipului mixt de găndire 

(convergent-divergent în proporţie de 64%). 

Urmează apoi cei cu cu gândire divergentă (22%), pentru final să se plaseze, în proporţie 

de 14% cei cu gândire de tip convergent.Faptul că tipul mixt de 6 gândire, la care există o 

îmbinare armonioasă între gândirea convergentă şi gândirea divergentă, furnizează numărul cel 

mai mare de indivizi creatori, plasează într-o lumină nefavorabilă idee iniţială a lui Guilford 

conform căreia creativitatea se rezumă la găndirea divergentă(Roco M., 2004). Dupa P.Popescu-

Neveanu, creativitatea presupune predispoziţia generală a personalităţii spre nou, o anumită 

organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate(Roco M., 2004). 

Creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice, de invenţii tehnologice sau 

descoperiri ştiinţifice, de comunicare interumană, de educaţie, de comportamente personale şi de 

mişcările sociale. 

Ea semnifică: adaptare, imaginaţie, construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, 

talent literar, distanţare faţă de lucrurile deja existente .Ca formaţiune psihică, creativitatea se 

caracterizează printr-o multitudine de sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, 

ingeniozitate, noutate, originalitate. 
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 Printr-o definiţie mai generală, creativitatea poate fi văzută drept un proces prin care se 

focalizează într-o sinergie de factori(biologice, psihologici, sociali) întreaga personalitate a 

individului şi care are drept rezultat o idee sau un produs nou, original, cu sau fără utilitate şi 

valoare socială. 

 În prezent, încă mai persistă în educaţie un model care se bazează pe formarea unor 

oameni conformişti, considerându-se ca o educaţie cât mai completă este mai benefică decât 

dezvoltarea unei gândiri originale şi creative .În societate însă, mai ales în marile companii, se 

caută tot mai multe persoane creative care, pe lângă alte calităţi necesare pe care îl ocupă, aduc 

un plus de originalitate în munca prestată.  

Experimentele realizate de-a lungul timpului au ilustrat în grafice o curbă descendentă pe 

care o urmează creativitatea, acesta fiind mult mai pregnantă la vârstele mici şi pierzându-şi 

productivitatea la vârsta adultă.Din acest motiv, este important ca programele educative de la 

toate niveluri să meargă mai mult în direcţia cultivării creativităţii.  

Copilul, care-şi manifestă permanent mirarea şi surpriza , încercând să surprindă ineditul 

lumii, neinfluenţat încă de educaţia rutinieră, este considerat prototipul creativităţii 

.Teama faţă de orice deviere de la normă (convenţie, tradiţie) sau conformismul social are 

ca efect dispariţia originalităţii, fiind capcana în care eşuează creativitatea multor indivizi. 

Preşcolarii creativi se diferenţiază de obicei de restul grupului prin diferite comportamente 

specifice şi, dacă li se permite acest lucru, îşi dezvoltă în mod liber creativitatea. Ei sunt foarte 

curioşi, vin cu soluţii neobişnuite, cu idei originale, au iniţiativă şi un spirit de observaţie foarte 

bine dezvoltat, văd conexiuni între elemente aparent fară nicio legătură, pun întrebări adecvate, 

caută alternative şi explorează 7 noi posibilităţi, manipuleză şi controlează simultan mai multe 

idei, învaţă rapid şi uşor au o memorie bună, un vocabular foarte bine dezvoltat, găsesc căi 

neobişnuite pentru soluţionarea problemelor, au o imaginaţie vie şi o capacitate deosebită de a 

compune poveşti. Creativitatea implică adaptibilitatea şi flexibilitatea gândirii. 

 În cazul copiilor, accentul ar trebui pus pe proces, adică pe dezvoltarea şi generearea de 

idei originale, care pare să fie baza potenţialului creativ. Problemele asociate cu gândirea 

convergentă au de obicei o singură soluţie corectă . Gândirea divergentă, in schimb, cere celui 

care rezolvă problema generarea mai multor soluţii-creative. Pentru o înţelegere corectă a 

creativităţii copilului, trebuie să distingem creativitatea de inteligenţă şi talent. Un copil foarte 

creativ nu este neapărat si foarte inteligent. Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a 

folosi un talent artistic.  

Prin aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în procesul de învăţământ, curriculum-ul se 

organizează în jurul celor şapte abilităţii: linvistică, logico-matematică, corporal-kinestezică, 

spaţială. 8 muzicală, interpersonală şi intrapersonală. Această abordare favorizează crearea 

ocaziilor pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru obţinerea performanţelor de către aceştia. 

Raportat la abilitatea artistico-plastică, inteligenţa vizuală / spaţială cuprinde capacitatea de a 

percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de a recrea propriile 

experienţe vizuale. Acest tip de inteligenţă începe să se dezvolte o dată cu actualizare percepţiilor 

senzorio-motorii. 

 Percepţia vizuală se combină cu un set de cunoştinţe prealabile, cu experienţă, cu reacţii 

emoţionale, cu imagini preexistente pentru a creea o nouă viziune oferită celorlalţi ca experienţă. 

Copiii cu inteligenţă spaţială au capacitatea de a percepe cu deosebită acuitate culorile, linile, 
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formele, spaţiul, pot percepe relaţiile dintre aceste elemente. De asemenea, ei pot vizualiza, pot 

reprezenta grafic imagini în spaţiu, pot să-şi înteleagă propria poziţie într-un spaţiu matriceal. 

iecare copil este un miracol.  

Fiecare copil poate fi creator şi poate rămâne creator şi ca adult. Nu este uşor să te 

dezvolţi în spiritul creativităţii. Orice individ trebuie să îşi găsească propriile căi prin care să-şi 

valorifice optim energiile creative, însă atunci când există şi ajutor pentru aceasta, „a fi creativ” 

devine ceva concret, creativul devine creator. 

 Creativitatea nu este apanajul oamenilor „dotaţi”, „talentaţi”, deşi aceştia ar putea avea 

un potenţial nativ mai mare din care să decurgă un spirit creativ mai prolific. Unul din factorii 

cruciali în creativitate este motivaţia de a te manifesta creativ ca atare, de prezenţa şi inducerea ei 

depinzând realizările. Aptitudinile şi deprinderile ne arată ce poate să facă un copil, pe când 

motivaţia ne arată ce va face. Mediul social al copiilor (familia, grădiniţa mai ales) poate produce 

un impact semnificativ asupra motivaţiei lor.  

Practic vorbind, concentrarea asupra motivaţiei ar putea fi mult mai utilă pentru 

dezvoltarea spiritului creativ decât concentrarea asupra talentului, ceea ce ne conduce la ideea că 

este mult mai facil să se amelioreze mediul unui copil decât să i se modifice personalitatea, 

tendinţele native sau să i se mărească resursele de talent .  

Prin creativitate se intelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original.Actul 

creator este însă un proces de elaborare prin invenţie sau descoperire,cu ajutorul imaginaţiei 

creatoare, a unor idei sau produse noi, originale de mare valoare si aplicabile in diferite domenii 

de activitate.  

În cadrul unor şcoli psihologice au fost formulate mai multe teorii asupra creativităţii: -

teoria asociaţionistă, elaborată de Nednik(1962), care consideră creativitatea un proces de 

organizare si transformare a unor elemente asociative în combinaţii noi, pe baza gândirii; -teoria 

gestaltistă(configuraţionistă) defineşte creativitatea ca produs al imaginaţiei(nu a gândirii logice), 

cu ajutorul căreia sesizăm brusc lacunele din configuraţia întregului, completandu-le; -teoria 

transferului îl are ca reprezentant pe J.p.Guilford.El concepe creativitatea ca o etapa a învăţarii, 

transferabilă şi în alte domenii de activitate. 9 Unii specialişti relevă influenţa unor factori de 

personalitate sau neagă importanţa inteligenţei, atribuind-o imaginaţie (Wertheimer).Dacă 

inteligenţa este o forma superioara de organizare şi de echilibru a structurilor cognitive şi dacă a 

înţelege şi a inventa sunt principalele ei funcţii (Piaget), atunci nu putem vorbi de nici un proces 

creativ fără participarea inteligenţei orice persoană cu o inteligenţă normal dezvoltată este mai 

mult sau mai puţin creativă.Inteligenţa nu înseamna neaparat creativitate, întrucat nu toţi oamenii 

inteligenţi sunt creativi. 

 Distincţia între noţiunile: “persoana creatoare” şi “creativitate” sau “comportament 

creator”: primul termen se rezervă pentru desemnarea individului care aduce o contribuţie de 

mare valoare în artă,stiinţă .El este prin definiţie un individ superior, iar contribuţia sa este inedită 

sau originală nu pur şi simplu prin prisma cunoaşterii umane în sensul ei absolut. 

„Comportamentul” se poate referi la produsele noi nu numai în ce priveşte situarea lor în afara 

experienţei trecute a individului.Comportamentul individului trebuie să manifeste un nivel înalt 

de sinteză, originalitate şi relevanţă faţa de problema abordata spre a-l putea califica drept 

“creativitate”. 
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 „Comportamentul creator”va fi descoperit mai frecvent în oricare populaţie data decât la 

persoanele creatoare şi e de asteptat ca acest comportament să fie normal atribuit în aceasta 

populaţie, în acelaşi fel ca majoritatea caracteristicilor fizice si psihice. Studiată intens în ultimele 

decenii, fapt uşor justificabil prin prisma majorei importanţe sub raport teoretic, dar în special sub 

aspect practic, al nevoilor societăţii moderne, creativitatea reprezintă un fenomen general uman.  

Toţi oamenii sunt creativi ca potenţial, dar numai unii devin creatori, adică îşi convertesc 

latenţele creative în fapt, se manifestă creativ. I.A Taylor distinge, pe baza analizei valorii 

produselor creative, cinci niveluri ierarhice de creativitate la care se pot situa indivizii, fiecare 

nivel implicând experienţe psihologice diferite şi variind mai mult în amploare şi profunzime 

decât ca tip. 

 • Primul nivel îl constituie creativitatea expresivă. Exemple de creativitate expresivă sunt 

desenele spontane ale copiilor. Caracteristicile acestor produse, prin extensie ale creativităţii 

expresive sunt spontaneitatea şi libertatea de expresie în primul rând, originalitatea, claritatea, 

abilitatea, valoarea prezentându-se ca derivate. Se consideră, pe de o parte, că cu cât se oferă mai 

mult copilului posibilitatea de a fi spontan şi independent, cu atât mai creator va fi mai târziu, iar 

pe de altă parte, că sunt deosebit de dăunătoare pentru dezvoltarea creativă a copilului, o 

apreciere critică, defavorabilă asupra desenelor acestuia (că nu seamănă cu nimic, că nu ar fi 

colorate adecvat, că nu ar avea proporţii corespunzătoare etc.) Libertatea de alegere şi 

manifestare în desen există sub forma posibilităţii de a realiza orice porneşte de la figura/forma 

de bază dată (forma de bază impusă este singura limitare).  

• Al doilea nivel îl constituie creativitatea productivă. In acest stadiu individul, 10 

însuşindu-şi anumite informaţii şi tehnici, a ajuns la un nivel nou de îndemânare şi de realizare a 

unui produs ştiinţific sau artistic finit.Se remarcă acum tendinţa spre restrângerea şi controlarea 

jocului liber şi spre dezvoltarea unor tehnici, a unor priceperi necesare producerii de lucrări finite. 

 • Al treilea nivel îl constituie creativitatea inventivă. Ea constă în ingeniozitatea acţiunii 

cu materiale, tehnici, metode.Creativitatea inventivă implică flexibilitatea în perceperea de relaţii 

noi şi neuzuale între părţi anterior separate. Această formă nu contribuie, însă direct la elaborarea 

de idei fundamentale noi care sunt produsul unei creativităţi de ordin superior ci doar la o nouă 

utilizare a unor elemente vechi. 

 • Al patrulea nivel, creativitatea inovativă implică modificarea fundamentelor unui întreg 

domeniu al ştiinţei, artei etc. şi iese din discuţie la această vârstă (preşcolaritate).  

• Al cincilea nivel, creativitatea emergentă (imprevizibilă) este cea mai înaltă şi mai rară 

formă. La acest nivel se dezvoltă principii sau ipoteze cu totul noi, în jurul cărora se construiesc 

noi şcoli. De asemenea, nu poate fi vorba de a considera la preşcolari posibilitatea atingerii 

acestui nivel. Perioada preşcolară este una dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică. 

Presiunea structurilor sociale, culturale, absorbţia copilului în instituţiile preşcolare solicită toate 

responsabilităţile lui de adaptare 

. Diferenţele de cerinţe din grădiniţă şi din familie solicită, la rândul lor, o mai mare 

varietate de conduite. Ca atare, contradicţiile declanşează dezvoltarea explozivă a 

comportamentelor, a conduitelor sociale diferenţiate, a câştigării de modalităţi diverse de 

activităţi. În copilărie, activitatea de investigaţie se amplifică. Copilul preşcolar este neobosit în 

cercetarea noului; mereu curios el vrea să vadă, să audă, să ştie tot. Curiozitatea este trezită nu 
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numai de obiectele perceptibile; el începe să se intereseze şi de legăturile interne, cauzale care 

există între fenomene. Interesul de cunoaştere al copilului se manifestă prin întrebarea „de ce” 

caracteristică acestei vârste, cu un maxim al frecvenţei între 4 ani jumătate şi 5 ani jumătate. 

 La vârsta preşcolară mică se trece de la o stare de relativ echilibru general în procesul 

adaptării la condiţiile mediului familial, la o stare de mai mare expansiune şi instabilitate. Se 

amplifică şi capacităţile simbolistice, funcţiile mentale imaginative şi cele de comunicare. 

Caracteristică este cunoaşterea gustului şi a capacităţilor de fabulare. 

 I.2.DEZVOLTAREA ŞI STIMULAREA CREATIVITĂŢII 

 Multă vreme s-a considerat creativitatea ca fiind apanajul unei restrânse minorităţi. 

Desigur, nu sunt mulţi cei capabili de a ajunge la nivelurile creativităţii inovatoare sau emergente. 

Astăzi se consideră însă 11 că orice om normal poate dovedi o creativitate, ducând la mici 

invenţii, într-un domeniu sau altul. E nevoie ca el să fie pus în condiţii favorabile care să permită 

dezvoltarea posibilităţilor sale native. Dezvoltarea creativităţii şi a inteligenţei copiilor presupune 

stimularea la copii a curajului de a expune propriile idei, de a elabora o strategie de lucru şi de a 

nu aştepta soluţii din partea adulţilor.  

Creativitatea, aşa cum spune Harris(1998) este o capacitate: aceea de a imagina sau de a 

inventa ceva nou; este o atitudine: aceea de a accepta schimbarea şi noutatea, disponibilitatea de a 

„te juca” cu idei şi posibilităţi, o flexibilitate în concepţii, un obicei de a căuta moduri pentru a 

îmbunătăţii lucrurile; este un proces: persoanele creative muncesc mult şi continuu pentru a 

îmbunătăţii idei şi soluţii, găsind alternative şi redefiniri pentru munca lor. 

 Pentru stimularea creativităţii şi inteligenţei copiilor se pot utiliza metode noi, interactive 

care să stimuleze curiozitatea şi să dea libertate de exprimare copiilor, cum ar fi: metoda 

„Brainstorming”, „Brainwriting”, tehnica „Ciorchinelui”, metoda „Cubului”, „tehnica 

viselor”Aceste metode şi tehnici pot fi folosite cu succes în toate categoriile de activităţi având ca 

finalitate dezvoltarea flexibilităţii gândirii, dezvoltarea originalităţii răspunsurilor preşcolarilor, 

dezvoltarea gândirii divergente; oferă posibilitatea manifestării libere, spontane a imaginaţiei 

copiilor; creşte productivitatea creativităţii individuale ca urmare a interacţiunii membrilor 

grupului. 

 Interactivitatea grupului de preşcolari presupune atât cooperarea, definită ca „formă 

motivaţională” a afirmării de sine, incluzând activitatea de avansare proprie în care individul 

rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii, cât şi competiţia, 

care este o „activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru 

atingerea unui ţel comun” (D.Ausubel,1981). 

 Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii,iar subiecţii 

care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele. În moduri variate şi 

complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cadrul grupului individual 

. Avantajele interacţiunii grupului sunt: activitatea de grup este stimulativă în rezolvarea 

sarcinilor complexe iar obţinerea soluţiei este facilitată de emiterea soluţiilor multiple şi variate; -

stimulează efortul şi productivitatea, dezvoltă capacităţiile copiilor de a lucra în echipă. -dezvoltă 

inteligenţele multiple,capacităţi specifice inteligenţei lingvistice(ce implică sensibilitatea de a 

vorbi şi de a scrie), inteligenţa logico-matematică(ce constă în capacitatea de a analiza logic 

problemele, de a realiza operaţii matematice, de a face deducţii), inteligenţa spaţială(care se 
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referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte şi de a folosi patternurile spaţiului), inteligenţa 

interpersonală(capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi creând 

oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa naturalistă(care face omul capabil să recunuoască, să 

clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător) şi inteligenţa morală(preocupată de reguli, 

comportament, atitudini).(Gardner H,1993). 12 -stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive 

complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea laterală- capacitatea de a gândi şi de a 

cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii). -munca în grup permite împărţirea 

sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de realizat. -timpul de soluţionare al 

problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup decît atunci când se 

încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu. -cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare 

dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor. -interrelaţiile 

dintre membri grupului, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând preşcolarii 

pentru învăţare. -lucrul în echipă oferă copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, 

informaţiile. -se reduce la minim blocajul emoţional al creativităţii; -interacţiunea colectivă are ca 

efect şi dobândirea unor comportamente tolerante faţă de opiniile celorlalţi. 

 Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, care să 

solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Educatorul trebuie 

să cunoască şi să folosească adecvat metodele şi tehnicile de predare-învăţare menite să stimuleze 

activismul şi creativitatea copiilor. Educatorii care respectă ideiile copiilor îi ajută să gândească şi 

să-şi rezolve problemele singuri. Copiii care sunt liberi să greşescă, să exploreze şi să 

experimenteze, se vor simţi liberi să inventeze, să creeze şi să găsească multiple modalităţi de 

rezolvare a situaţiilor întâlnite.Copilului trebuie să-i dai libertatea să greşească şi să înveţe făcând 

diferite lucruri, atfel activităţile vor fi mai eficiente şi mai distractive, dând farmec imaginaţiei şi 

învăţării .  

Astfel, educatorii ar trebui: să accentueze procesul şi nu produsul,să asigure un mediu 

care să permită copiilor să exploreze şi să se joace fără restricţii, să primească cu deschidere şi 

bunăvoinţă ideile copiilor şi să nu-i forţeze să gândească ca adulţii, să ofere timp copiilor să 

exploreze toate posibilităţile,să spună copiilor că orice problemă are mai multe soluţii, să nu 

descurajeze copiii spunându-le că ideile lor nu sunt practice. Educatorul poate oferi activităţi cu 

multiple oportunităţi pentru un comportament creativ. Pot propune obiective care cer muncă 

originală, învăţare independentă, proprie iniţiativă şi experimentare.  

Un educator care va reuşi să elimine din calea copiilor blocaje precum:existenţa unui 

singur mod corect de face lucrurile, obligând copii să fie realişti, fără a-i lăsa să 

viseze,comparând copii între ei, descurajând curiozitatea copiilor, va constata în timp că „la a 

căror formare a contribuit vor deveni oameni echilibraţi, inteligenţi şi originali.” „Pedagogia 

modernă nu caută să impună nici un fel de reţeta rigidă, dimpotrivă, consideră că fixitatea 

metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari prejudicii 

efortului actual de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei 

şi 13 originalităţii individuale şi colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator al oricăror 

aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului de taote 

gradele.În fond creaţia în materie de metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi 

îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.” (Ion Cerghit, 1997)  

Luând în considerare toate aceste aspecte, educatorul trebuie să-şi revizuiască metodele 

de lucru şi să adopte o atitudine deschisă către nou în scopul unei educaţii bazate pe independenţa 
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copilului. O educaţie, a copilului, de calitate este o educaţie bazată pe experimentare, libertatea 

de a expune propriile idei şi sentimente, exploararea celor din jur fără restricţii, încurajarea 

creativităţii. 

Toate acestea vor duce la dezvoltarea inteligenţei copiilor într-un mod relaxat şi original. 

Educatoarea are menirea să îndrume formarea copilului într-o perioadă de mare importanţă 

pentru devenirea acestuia. În învăţământul actual, problema care se pune nu este aceea a obţinerii 

unor rezultate anume, ci a dezvoltării maxime a potenţialului fiecărui copil. 

Acest lucru presupune ameliorări la nivelul conţinutului de învăţământ, sub următoarele 

aspecte: calitatea educatorului, autoeducaţia şi educaţia permanentă, conducerea ştiinţifică a 

învăţării, cunoaşterea copilului. Actul creaţiei, prezent de la cea mai fragedă vârstă, trebuie 

stimulat permanent prin crearea unor condiţii optime manifestării creativităţii. 

 Am abordat tematica propusă de iniţiatorii proiectului ECOPICTURA pentru a evidenţia 

posibilităţile creative ale preşcolarilor şi importanţa formării unor personalităţi creative puternice. 

Preşcolaritatea este vărsta la care este imperios necesară stimularea potenţialului creativ al 

copilului, necunoscut sau neexprimat încă, prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin 

mobilizarea 14 resurselor existente şi prin susţinerea manifestării lor prin mobilizarea intrinsecă.  

De la această vârstă trebuie cultivate unele valori, originalitatea, perseverenţa, interesele 

cognitive, dar şi artistice. Ideea dezvoltării creativităţii copiilor, pusă insistent în ultima vreme, 

pune educatorului o serie de probleme privnd modul de manifestare a creativităţii, factorii şi 

metodele de stimulare a creativităţii, modalităţi de evaluare a creaţiilor plastice ale copiilor.  

Dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar 

hazardate(evident, nu absurde), capacitatea de a aprecia în ce măsură este plauzabilă o anumită 

ipoteză, de a elabora o strategie de lucru şi nu de aştepta de-a gata soluţiile adulţilor . Harison 

(1998) oferă una dintre cele mai bune descrieri ale creativităţii.  

• este o capacitate:aceea de a imagina sau de a iventa ceva nou ; 

 • este o atitudine:aceea de a accepta schimbarea şi noutatea, disponibilitatea de „a te 

juca”cu idei şi posibilităţi, o flexibilitate în concepţii, un obiect de a căuta moduri pentru 

îmbunătăţirea lucrurilor; 

 • este un proces: persoanele creative muncesc mult şi continuu pentru a îmbunătăţi idei şi 

soluţii, găsind alternative şi redefiniri pentru munca lor. Creativitatea nu trebuie confundată cu 

talentul, îndemânarea sau inteligenţa. Creativitatea nu înseamnă neaparat a face ceva mai bine 

decât ceilalţi; înseamnă a gândi, a explora, a descoperi şi a imagina.Ideile se regăsesc in toate 

aspectele vieţii în plină dezvoltare a unui copil, creativitatea poate fi învăţată zilnic. 

 Multă vreme creativitatea a fost considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse, 

ceea ce este adevărat dacă ne gândim la nivelul creativităţii inovatoare şi la cel al creativităţii 

emergente.  

Distingându-se mai multe trepte calitative în creaţie şi observând cum şi eforturile de 

gândire obişnuită implică ceva nou, cel puţin pentru persoana aflată în impas, astăzi nu se mai 

face o separare netă între omul obişnuit şi cel creator. Orice om normal poate realiza o 

îmbunătăţire în munca sa, o mică inovaţie sau invenţie.  
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Ca dovadă că, în multe ţări, numărul inventatorilor cu brevet e de ordinul zecilor şi chiar 

al sutelor de mii. Pentru a se ajunge la o astfel de performanţă e nevoie de o preocupare specială, 

de condiţii favorabile dezvoltării creativităţii, în adevăr, asistăm astăzi la deschiderea unor 

„cursuri de creativitate" şi chiar „şcoli de inventică". Ce se poate face pentru stimularea 

creativităţii ?  

Mai întâi, trebuie să fim conştienţi şi să combatem anumite piedici în calea manifestării 

imaginaţiei. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt denumite de obicei 

blocaje. Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată asupra 

biografiei personale. formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să 

devină un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti.  

Transformarea educaţiei într-un proces permanent este imperativ pentru lumea 

contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă efortul solidar al familiei, al 15 şcolii de toate 

gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra 

audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie 

ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect 

social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze armonios în societate 

. Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe 

care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, 

trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 

împlinească setea lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare 

să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de 

învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută 

a timpului lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din 

cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la 

formele de organizare a activităţilor. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa 

şcolară, ci de către cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor. Având un 

caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi.  

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, 

excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 

cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. Creativitatea copiilor este 

stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin practicarea unor jocuri 

specifice vârstei acestora. Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, 

copilul aspiră la condiţia adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează 

cunoaşterea realităţii. Se exersează funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a 

bucura, destinde, delecta, de a crea confort spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi 

neîmplinirile individuale.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să demonteze jucării. Concursurile cu premii sunt necesare în 

dezvoltarea creativităţii copiilor şi presupun o cunoaştere aprofundată a materiei învăţate. 
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 Întrebările pot cuprinde: interpretare, recitare, priceperi şi deprinderi formate în 

activităţile practice.Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a 16 

capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul 

serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate.  

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care 

se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 

îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea 

stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. Lectura artistică, 

dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice. Valoarea estetică este sporită 

şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul sau grădina şcolii) 

amenajate în chip sărbătoresc.  

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare 

sufletească, plăcerea estetică, satisfacţie toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai 

frumoasă, mai plină de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să 

trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar 

reacţia promptă a spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. O activitate 

deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la 

educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea 

unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi 

cunoştinţe.Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, 

pentru a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, 

ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate 

foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra 

lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de 

impresii.Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe 

copil în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la 

dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească 

oriunde. Nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul 

educativ din activitatea extracurriculară 

METODE ŞI PROCEDEE SPECIFICE DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII 

 a. Metoda Braistorming O tehnică a gândirii divergente elaborată de Henry Osborne prin 

care se poate educa activitatea creatoare (artistica) a copiilor este metoda Braistoming (asaltul de 

idei). Prin ea se organizează o situaţie problemă care permite copiilor să facă mai multe propuneri 

de idei, excluzând orice formă de critică sau de discuţie. Această metodă poate avea mai multe 

stadii şi anume :  

 I. stadiul bucuriei roşii care începe odată cu emulaţia (încălzirea) gândirii 

preşcolarilor/elevilor şi care se produce la prezentarea (într-o formă interesantă) a problemei de 

cătreeducatoare/ învăţător.  

II. stadiul bucuriei verzi (de trecere liberă a ideilor) în care elevii gândesc şi propun idei 

ce provoacă la rândul lor formularea altor idei şi care sunt consemnate, de exemplu într-un caiet, 

de doi elevi. 



 

13 
 

 III. stadiul bucuriei roţii (de staţionare a ideilor) în care elevii, de comun acord, sortează 

ideile (consemnate în caiet) după următoarele criterii : este prea greu de realizat; este mai uşor de 

realizat; nu se poate realiza ; soluţia este prea costisitoare ; necesită timp îndelungat; este bună, 

originală, cu o mare forţă de expresie etc.. Se alege ideea cea mai bună.  

Aceasta se schiţează pe tablă (de un elev sau de învăţător) iar elevii o realizează în 

lucrările lor, cu condiţia însă ca ei să ţină seama de unele indicaţii care se găsesc scrise pe o 

planşă aşezată în faţa lor (a clasei) şi anume :  

1. adaugă un element;  

2. scoate o parte (ceva) ; 

 3. schimbă culoarea (gama cromatică, dominantă etc.); 

 4. schimbă sau adaugă alte materiale (tehnici de lucru) ; 

 5. ordonează altfel părţile componente ; 

6. organizează altfel împărţirea suprafeţei ; 

7. schimbă adâncimea (perspectiva);  

8. modifică construcţia formei, stilul, factura etc.  

Cea mai răspândită metodă ”brainstorming”, ceea ce înseamnă ”furtuna creierului” termen 

tradus la noi în ţara prin ”asaltul de idei”. Ea se bazează pe convingerea că atunci când suntem 

într-o perioadă de relazivă ” iluminare”, adică ne vin în minte tot felul de idei, nu trebuie să le 

încercăm să le analizăm critic, deoarece rareori prima părere este ce mai bună, ori analiză inhibă 

apariţia altor sugestii.  

Deci, să amânăm evaluarea. Brainstormingul se aplică de obicei în grup, în care 10 sau 12 

persoane de diferite profesii debitează (pe rând) tot ce le vine în minte în legătură cu problema 

abordată, fară nici o preocupare critică, fără nici o discuţie. Ideile emise de un participant pot 

suscita asociaţii valoroase altor participanţi. De aceea se obţin in 50-60 de minute mult mai multe 

idei, decât s-ar fi găsit când fiecare ar fi lucrat separat. Ideile acestea notate de un secretar sunt 

studiate uletrior de specialişti şi uneori, cele care păreau a fi absurde au sugerat soluţiile cele mai 

interesante.  

De aceea brainstormingul se aplică frecvent în multe întreprinderi şi institute din occident. 

Mai sunt şi alte procedee, unele ” intuitive”, altele ”analitice” care sunt de natură să favorizeze 

apariţia unor soluţii neaşteptate (3, p.177 şi urm.). Astfel de procedee nu pot fi utilizate în 

învăţământ, cel puţin în cadrul lecţiilor dar din practicarea lor s-au desprins concluzii privit 

strategia şi tactica necesară pntru a cultiva creativitatea la elevi.  

b. Metoda sinectică Este de asemenea o metodă care vizează dezvoltarea gândirii 

divergente astfel: educatoarea împarte problema în mai multe părţi (secţiuni) pe care le comunică 

pe rând copiilor, apropiindu-se, prin analogii şi metafore de miezul ei. Rezolvarea este amânată 

până când ea constată că elevii au găsit soluţii eficiente (cu 30 diferite efecte plastice expresive). 

Abia atunci ea anunţă în ce constă esenţa problemei. Pe baza analizei, copiii stabilesc care dintre 

lucrările lor o prezintă mai clar şi mai expresiv.  
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De pildă, educatoarea propune copiilor să acopere mai întâi suprafaţa foii de desen cu o 

tentă (acuarelă) din culoarea preferată. Apoi cere să deseneze cu pensula cu o culoare 

contrastantă, mai închisă sau mai deschisă, unul sau doi pomi tineri, ale căror ramuri par că sunt 

mişcate de vânt, şi iar pot fi aşezaţi oriunde în pagină, în continuare, învăţătorul solicită elevii să 

deseneze o cale ferată uşor şerpuită, dar care să treacă de exemplu prin spatele pomilor 

(pomului).  

Paralelă cu această cale ferată să se deseneze apoi o autostradă, dar care să. treacă prin 

faţa pomilor (pomului). Urmează ca elevii să aleagă şi să- şi completeze desenele cu alte 

elemente pe care educatoarea sau ei le propun : stâlpi de telegraf înalţi, case prietenoase, dealuri 

leneşe, munţi semeţi, soare vesel, nori călători, păsări zglobii, autoturisme sprintene, tren 

gălăgios, gară singuratică, oameni grăbiţi etc., dar toate împreună să exprime şi ideea de mişcare.  

După ce desenele au fost terminate, învăţătorul anunţă esenţa problemei : rolul culorii 

dominante în compoziţia plastică. Acest rol se subliniază şi prin analiza unor lucrări mai reuşite şi 

cu dominante de culori diferite. De exemplu elevii arată că prin dominanta cromatică (tenta care a 

acoperit mai întâi suprafaţa foii de desen) s-au armonizat (înfrăţit) culorile care au fost folosite 

ulterior şi astfel s-au obţinut o mai mare uni late (închegare) şi expresivitate, întrucât 

expresivitatea elementelor componente, (deşi diferită) ale compoziţiei a fost subliniată de 

expresivitatea dominantei cromatice.Prin tehnicile educării gândirii creatoare (artistice) a elevilor 

se caută strategii în vederea dezvoltării gândirii lot- divergente prin care să se evite blocajele şi să 

se găsească cât mai multe soluţii practice de lucru chiar dacă se operează cu aceleaşi elemente. 

 c. Metoda exerciţiului Dintre metodele didactice tradiţionale principala metodă din cadrul 

activităţilor artistice plastice este exerciţiul. Această metodă ajută la înlăturarea excesului de 

teoretizare a explicaţiilor învăţătorului, dezvoltă la elevi capacitatea de a munci organizat şi de a 

transpune în imagini grafice observările lor. Prin exerciţii elevii îşi perfecţionează acuitatea 

vizuală, spiritul de observaţie, deprinderea de a corela elementele componente al e formelor mai 

întâi într-o sinteza unitară, şi apoi a acesteia cu ambianţa estetică înconjurătoare; dar. mai ales ei 

dobândesc unele deprinderi practice legate de cunoaşterea diferitelor procedee ale unor tehnici de 

lucru (exemplu : fluidizarea, fuzionarea culorilor, amestecuri cromatice, divizarea tuşelor etc.). 

Se ştie că prin exerciţiu chiar şi când acesta este organizat în forma exerciţiului -joc el nu repetă 

uniform şi monoton aceleaşi acţiuni.  

Din contră se folosesc acţiuni asemănătoare cu primele (nu identice), dar care se 

integrează acestora întrucât vizează acelaşi scop. Prima acţiune a unui exerciţiu -joc poate să 

urmărească ca preşcolarii să înveţe cum să întindă uniform tenta de culoare pe o anumită porţiune 

din suprafaţa foii de desen într-un anumit timp şi ritm. în a doua acţiune ei vor învăţa să întindă 

culoarea plecând de la închis spre deschis, pe alta porţiune a foii de desen, iar în a treia acţiune 

elevii vor colora în continuare.  

Plecând invers de la închis spre deschis, în urma 31 acestui exerciţiu elevii dobândesc 

deprinderea de a reda mai uşor diferitele valori ale unor culori. Experienţa ne arată că cu cât 

aceste acţiuni se sprijină pe mai mult interes din partea elevilor, cu atât efortul lor va fi depus cu 

mai multă bunăvoinţă şi chiar cu mai multă plăcere. Se ştie că exerciţiile întăresc şi legăturile 

asociative. Ele asigură trăinicia păstrării şi dezvoltă capacitatea copiilor de actualizare, dar numai 

cu o condiţie, ca acestea să le organizaze fără recorduri de răbdare. Metoda exerciţiului poate fi 

înoită -şi prin încadrarea ei într-un sistem de alte exerciţii. De pildă: - exerciţii de observare a 

unor însuşiri estetice ale formelor care nu se pot distinge uşor.  
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La prima vedere ; - exerciţii de cercetare şi documentare asupra unor soluţii legate de 

unele probleme de limbaj plastic (exemplu : cum s-a rezolvat problema liniilor plastice;, a 

contrastului închis-deschis în compoziţia plastică etc.) exerciţii de dobândire a cunoştinţelor 

legate de unele tehnici de lucru (modelare, modularea culorilor); 

 - exerciţii de dezvoltare a memoriei vizuale şi a imaginaţiei creatoare (exemplu : exerciţii 

de asociere, prin analogie, corespondenţe, de disociere, de combinare a unor forme sau a altor 

elemente plastice), prin care să se descopere noi modalităţi de exprimare artistică  

- plastică a ideilor, sentimentelor, emoţiilor; exerciţii de dezvoltare a spiritului de invenţie 

şi de creaţie (exemplu : exerciţii de metamorfozare a formelor sau de anamorfozarea formelor în 

viziuni inedite etc.).  

d. Metoda demonstraţiei Prin metoda demonstraţiei învăţătorul poate să folosească şi 

unele materiale intuitive (planşe, albume de artă. diafilme etc.) pentru a arăta preşcolarilor 

diferite modalităţi de materializare a ideilor; a informaţiilor etc. în acest fel ele capătă contur 

câştigând precizie, deoarece astfel se evită înţelegerea greşită de către elevi a problemelor şi se 

clarifică scopul urmărit în cadrul activităţilor tor artistice plastice. Este bine ca învăţătorul să-şi 

organizeze în aşa fel demonstraţia încât preşcolari, concomitent să aplice şi în practică cele 

demonstrate convingându-se, prin propria lor experienţă. Important este ca în timp ce preşcolari 

cercetează exemplele dale, educatoarea să îi ajute pe cale verbală, să-şi organizeze percepţia 

punându-i să verbalizeze cele observate.  

e. Metoda explicaţiei Metoda explicaţiei constă în dezvăluirea de către educatoare a 

esenţialului unor probleme noi, De exemplu, obţinerea unităţii unei compoziţii plastice prin 

folosirea unui centru de interes sau prin folosirea dominantei cromatice etc.  

Este bine ca explicaţia să fie transmisă printr-un vocabular viu. clar, adecvat şi sugestiv, 

educatoare, în timpul explicaţiei unor noţiuni plastice, trebuie să aibă în vedere că volumul 

atenţiei la preşcolar este redus şi că ei nu poale să realizeze în aceiaşi tirnp mai multe acţiuni. 

 Capacitatea lui de concentrare a atenţiei sporeşte odată cu vârsta. Starea de atenţie a 

preşcolarului consumă energie, prelungită, ea face loc fenomenului de oboseală. Aceste metode 

tradiţionale (exerciţiul, demonstraţia , explicaţia) în general orientate pe o activitate artistică 

productivă a preşcolarului pot fi folosite de educatoare când condiţiile concrete, ale unor forme 

de activitate ale lecţiei o cer, şi în completarea metodelor de tip euristic.  

Metodele tradiţionale se pot converti 32 prin înnoire, ceea ce le conferă un ro euristic. 

Exemplu: preşcolarul pot face diferiţe exerciţii de amestecuri de două culori, pentru ca apoi să 

descopere singuri, prin comparaţie că ei au calităţi noi: au devenit mai strălucitoare, mai 

luminoase, mai grele, mai uşoare etc. f. Metoda dialogului dirijat Metoda dialogului dirijat 

prezintă aspecte înnoite ale metodei conversaţiei şi include mai multe procedee prin care se 

deplasează centrul de greutate de la întrebările de orientare cu fluxul educatoarepreşcolar la cele 

cu caracter de investigare (cercetare).cu fluxul . educatoare-preşcolar Ea conferă elevilor o 

anumită autonomie în abordarea problemelor elastice manifestată în general prin întrebarea de 

ce? Pentru a declanşa această atitudine a preşcolarilor, educatoarea trebuie să prezinte în aşa fel 

problema încât ea să incite curiozitatea, interesul şi gândirea preşcolarilor spre căutarea diferitelor 

soluţii. Această metoda, pe lângă celelalte metode, este una din caile prin care se poate înlătura 

învăţarea mecanică de către preşcolari a unor probleme, cum ar fi cele ale teoriei culorilor, sau 

alte teme plastice. De asemenea, educatoarea poate să reducă numărul întrebărilor, la una sau 
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două, dar care să solicite răspunsuri gândite, bazate pe noi observari sau pe noi experienţe. Prin 

aceste întrebări ei provoacă să-şi imagineze şi să gândescă creator într-o perspectivă mai largă.  

g. Metoda jocurilor didactice Jocul ca metodă didactică nu este un simplu mijloc de 

divertisment, ci un mijloc de cunoaştere (de învăţare) care corespunde nu numai vârstei copilăriei 

ci şi naturii omului în general. La lecţiile de educaţie plastic? si are o mare valoare educativa 

întrucât prin joc, elevii îşi încearcă atât abilităţile lor de desenare, cât şi cele de găsire a diferitelor 

soluţii posibile pentru realizarea unui anumit scop (temă plastică). Jocul implică şi o trecere de la 

incertitudine la certitudine, de aceea el are şi un caracter lucid (conştient).  

Dacă nu ar fi incertitudine, jocul nu ar mai prezenta interes, întrucât se ştie că stările 

psihice specifice jocului sunt legate de risc. Jocul pune în faţa copiilor situaţii noi pe care ei 

trebuie să le rezolve dovedind spirit de iniţiativă, fantezie, voinţă, spontaneitate etc. Prin 

activităţile plastice -joc se pot realiza primele experienţe practice - plastice ale copiilor, primele 

lor exerciţi (de exemplu amestecuri cromatice) prin care ei se confruntă cu diferite aspecte 

estetice ale realităţii, şi prin care ei se adaptează la acestea.  

Activităţile plastice -joc pot fi organizate în scopul dezvoltării sensibilităţii artistice - 

plastice, ca mijloc de a dobândi experienţe plastice noi (tehnici de lucru) şi de familiarizare a 

copiilor cu unele elemente de limbaj plastic expresivitatea punctului, a liniei, a formei plane, a 

volumului, a culorii, a valorii etc.) de asemeni pot fi folosite şi ca mijloc de descoperire a unor 

efecte plastice noi, şi de extindere a cunoaşterii asupra lumii prin anumite exerciţii plastice 

aplicative etc. 

BLOCAJELE CREATIVITĂŢII  

Înflorirea disponibilităţilor creative este împiedicată de o serie de obstacole, bariere. Cea 

mai puternică o constituie conformismul: oamenilor obişnuiţi nu le place ceea ce iese din comun, 

şocând felul 17 lor de a înţelege şi a se comporta. Ei nici nu au încredere în fantezie, preţuind în 

special gândirea analitică, gândirea critică. În felul acesta există tendinţa de a-ţi controla ideile 

ce-ar putea şoca şi pentru care nu poţi dezvolta imediat argumente. În alt blocaj stă în mintea 

noastră, plină de reguli şi metode, algoritmii învăţaţi, la care recurgem îndată, deşi ne inchistează, 

rezistând tendinţeor de a căuta alte procedee net diferite (blocaj metodologic). Mai sunt şi 

obstcacole emotive:teama de a nu greşi, descurajarea rapidă, graba de a accepta prima idee ( care 

rare ori este ce mai bună).  

Aceste blocaje apar foarte puternic în şcoala tradiţională, unde se insistă foarte mult 

asupra discilplinei stricte, a educării raţionamentului analitic şi critic, unde teama de a nu greşi 

este mare şi blocajul metodologic este puternic favorizat.  

De aceea psihologii preocupaţi de dezvoltarea creativităţii au imaginat numeroase metode 

şi procedee pentru stimularea creativităţii, unde îndeosebi metode asociative ce pun accentul pe 

libertatea asociaţiilor, a gândirii necontrolate, considerându-se că soluţiile ne vin, de regulă, din 

inconştient  

Blocaje culturale:  

• conformismul(atât la nivelul copilului, cât şi al cadrului didactic);  

• neîncrederea în fantezie şi preţuirea exagerată a unor tipare logice de gândire ; 
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 • urmărirea rigidă a rigorii ştiţifice sau presiunea conformistă care sancţionează orice 

ieşire din tiparele prestabilite, abaterile de la conceptele dominate, de la sterotipuri etc;  

• dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de apartenenţă; 

 • „coformism” la idei vechi, ca şi la cele noi;  

• slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile;  

• sentimentul că tendinţa de a te îndoi sistematic este un inconvenient social;  

• exaltare excesivă faţă de spiritul grupului, conducând la conformism. Blocaje 

metodologice: • rigiditatea tiparelor(algoritmul) care închistează gândirea divergentă, creativă ; 

 • peceţile educaţiei sau tendinţa ca în cadrul instituţionalizării educaţiei, ca proces 

managerial, să fie eliminate programele creative (costisitoare) în favoarea programelor anterior 

verificate, cu eficienţă rapidă. 

 • paradigmele, tradiţiile, modelele arhaice sau osificarea mecanismelor care, în timp, s-au 

dovedit eficiente;  

• fixitatea funcţională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create, deşi 

ele ar putea oferi lejer şi alte utilizării); • critica prematură; Blocaje emotive : 

 • teama de a nu greşi; 18 • graba de a accepta prima idee/soluţie; 

 • descurajarea rapidă; • tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii;  

• rezistenţa personală la schimbare sau conservatorismul, teama de a ridicol, teama de a 

nu comite o greşeală, de a nu părea extravagant, teama de eşec, ca factor ce concură la 

„sterilizarea” ideilor noi care nu se impun prin suport raţional şi, în consecinţă, sunt evalute ca 

„neserioase”; teama de a risca sa fii un „pionier” de a fi în minioritate;  

• teama ori neîncrederea faţă de colegi;  

• capacitatea slabă de a se relaxa, nelăsând timp incubaţiei să se desfăşoare, să acţioneze; 

• dependenţa faţă de opiniile altora;  

• lipsa competenţei de a depune efort susţinut pentru a desfăşura procesul de rezolvare a 

unei probleme de la identificarea ei până la soluţionare; Blocaje de ordin perceptiv:  

• incapacitatea de a se interoga asupra evidentului;  

• incapacitatea de a utiliza de a se distinge între cauză şi efect;  

• dificultatea de a defini o problemă sau refuzul de a sesiza problema; 

 • dificultatea de a destructura o problemă în elemente care pot fi manipulate, dirijate; 

 • inapacitatea de a utiliza toate sensurile care ne pun în contact cu mediul ;  

• dificultatea de a percepe relaţii neobişnuite între idei şi obiecte; • incapacitatea de a 

defini lucrurile; 
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 • îngustarea excesivă a punctului de vedere ;  

• credinţa negativă:  

Analizând mediul şcolar sub aspectul încurajării creativităţii observăm că aceasta deţine 

recordul în privinţa unor practici contraindicate pentru dezvoltarea creativităţii şi activismului 

copilului în învăţare. Iată prin ce se greşeşte: 

 • transmiterea, în permanenţă, a cunoştinţelor „de-a gata” construite, asociată cu o formă 

expozitivă şi impozitivă;  

• lipsa de flexibilitate şi de toleranţă faţă de răspunsurile personale ale copiilor, într-o altă 

formă decât cea predată;  

• imitarea libertăţii copiilor de a gândii „altfel” şi înăbuşirea tendinţei lor de a-şi imagina 

alternative fantastice; 

 • îngrădirea dorinţei de a efectua desene nesupunându-se canoanelor asemănării cu 

realitatea;  

• descurajarea ideilor proprii ale copilului şi a nonconformismului;  

• hiperciticismul şi sarcasmul cadrului didactic;  

• lipsa de entuziasm şi comoditatea educatorului, care nu apreciază implicarea activă a 

copilului în sarcină, aceasta pretinzând şi din partea educatorului efort de participare şi de 

cooperare;  

• directivismul, dogmatismul şi rigiditatea stilului de predare;  

• uniformizarea şi lipsa tratării diferenţiate;  

• accentul cade cantitate şi pe cantitate şi nu pe calitate în furnizarea şi reproducerea 

cunoştinţelor din partea copilului; 

 • interese reduse din partea educatorului, în a stimula creativitatea copiilor pentru a evita 

abatarea de la proiectul de activitate prestabilit; 

 • evitarea folosirii metodelor interactive de stimulare a creativităţii pentru a nu crea 

„dezordine” în grupă; • instaurarea, în grupă, a unei atmosfere tensionate, stresante , mai ales 

atunci când se face recapitularea sau verificarea cunoştinţelor. 

Aceste practici inhibitoare ţin mai ales de cadrul didactic, de concepţia sa asupra actului 

didactic, de pregătirea sa psihopedagogică, de personalitatea, comportamentul şi de atitudinile 

sale.Educatorii sunt în general interesaţi de capacitatea copiilor de a da răspunsurile „exacte”, nu 

să rectifice procesul mental care rezulă din din răspunsurile „incorente”.Relaţia dintre educator şi 

copil ar trebui să se bazeze pe un parteneriat egal şi nu ar trebui să existente educatorul dominant 

şi elevul supus. 

 Educatorul trebuie să cunoască şi să folosească adecvat metodele şi tehnicile 

predare/învăţare menite să stimuleze activismul şi creativitatea copiilor săi.Limitele creativităţii 

sunt definte de către sistemul educaţional, care încurajează mai mult iniţiativa în învăţare decăt 
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spontaneitatea şi creativitatea.Întradevăr, aproape toţi educatorii recunosc importanţa creativităţii, 

dar nu au instrumentele necesare sau timp pentru stimularea acesteia. 

 Educatorii care respectă ideile copiilor îi ajută să gândeasă şi să-şi rezolve problemele 

singuri.Copiii care sunt liberi să greşescă, să exploreze şi să experimenteze, de asemenea, se vor 

simţi liberi să iventeze, să creeze şi să găsească multiple modalităţi de rezolva situaţiile întălnite. 

Copilul trebuie lasat să greşescă şi să înveţe, făcând diferite lucruri.Beneficiul învăţării 

creativităţii în grădiniţă face ca activităţile să fie mai eficiente şi mai distractive, dând un farmec 

imaginaţia şi învăţării copiilor.. 

A încuraja creativitatea preşcolarilor este un proces unde educatorii trebuie să devină 

deschişi şi permisivi, acceptând şi dând libertatea copiilor. Astfel, ei ar trebui:  

• Să accentueze procesul şi produsul.  

• Să asigure un mediu care să permită copiilor să exploteze şi să se joace fără restricţii. 20  

• Să primească cu deschidere şi bunăvoinţă ideile copiilor şi să nu-i forţeze pe aceştia să 

gândească asemenea adulţilor. 

 • Să accepte ideile neobişnuite ale copiilor şi să nu le critice. 

 • Să ofere timp copiilor să exploreze toate posibilităţile, mergând de la cele mai utilizate 

până la cele mai orginale;  

• Să ştie că dialogul şi conversaţia sunt întotdeauna moduri bune de a întreţine 

creativitatea . 

 • Întotdeauna să le spună copiilor că orice problemă are mai mult de o soluţie.  

• Să nu îi descurajeze pe copii, spunându-le că ideile lor nu sunt practice.  

• Să înţeleagă că orice copil, de fapt orice făptură umană, este capabilă de a fi creativă 

dacă este încurajată şi învăţată.  

• Poate –cel mai important- să sedea copiilor timp:timp să se joace, timp să 

experimenteze, timp să facă greşeli,timp să încerce toate posibilităţile într-o situaţie şi timp să 

exploreze propia lor lume imaginară.Tot acest timp îi va ajuta să devină mai creativi în rezolvarea 

problemelor şi, cu timpul, ar putea adulţi care se gândesc mai departe de aparenţe. Educatorii 

înţelepţi oferă activităţi cu multiple opurtunităţi pentru comportamentul creativ.Ei propun 

obiective care cer muncă originală, învăţare independentă, proprie iniţiativă şi experimentare.Ei 

pun la dispoziţie materiale care permit o învăţare progresivă, prin experimentare directă, strategii 

care permit ideilor să se lege de altele şi activităţi‚ care îi fac pe copii să gândească creativ. Şi 

totuşi, revenim, insistând să se combată ceea ce este greşit în atitudinea unora dintre noi: „Cum 

omoara adulţii creativitatea copiilor?” 

 • Insistând ca ei să facă lucrurile „în mod corect”, învăţându-i pe copii că există numai un 

singur mod de a face lucrurile corect, le „omoară” dorinţa lor de a încerca noi căi.  

• Silindu-i pe copii să fie realişti, oprindu-i de la a-şi imagina ori a visa; când adultul 

etichează fanteziile copilului ca fiind „aiureli”, „prostii”, „copilării”, încercând „să-l aducă cu 
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picioarele pe pământ”, de multe ori încercarea provoacă acestuia derută, un sentiment al lipsei de 

sens, neîncredere în forţele proprii.Într-o secundă, bucuria, avântul, interesul şi plăcerea dispar.  

• Comparând copiii între ei; acesta e un mod subtil de a-i face pe copii să se 

conformeze;esenţa creativităţii este libertatea de a se conforma sau nu. 

 • Descurajând curiozitatea copiilor; unul dintre indicatori creativităţii este curiozitatea; 

adesea adulţii ignoră însă întrebările copiilor, considerând că sunt prea ocupaţi pentru întrebările 

„naive”.Întrebările copiilor merită întotdeauna respect!  

Un educator care va reuşi să elimine din calea copiilor săi aceste blocaje, să se deschidă 

odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăţământului formal va avea cea mai mare 

satisfacţie sufletească 21 atunci când, peste ani, îşi va vedea „copiii” la a căror formare a 

contribuit că sunt oameni echilibraţi, stăpâni pe ei, inteligenţi şi originali, chiar creativi în ceea ce 

fac. 

II.1.CONCEPTUL DE CURRICULUM ŞI INTEGRARE CURRICULARĂ În literatura 

pedagogică actuală, nu există încă un consens privind definirea conceptului de curriculum.Totuşi, 

majoritatea definiţiilor actuale încorporeză câteva elemente descriptive comune. -curriculumul 

reprezită ansamblu documentelor şcolare care fac referire la conţinuturile activităţilor de predare 

–învăţare. - curriculumul integrează totalitatea procesolor educative şi a experienţelor de învăţare 

prin care trece copilul pe durata parcursului său educaţional. -curriculumul presupune abordarea 

sistematică a procesului de învăţământ, prin crearea unui ansamblu funcţional al componentelor 

sale.  

Definiţiile termenului curriculumul includ două aspecte esenţiale ale acestui construct-

parcurs şcolar şi experienţe de învăţare -, între care există o relaţie intrisecă.Astfel, în concepţia 

actuală asupra programelor curriculare, domeniile de conţinut, respectiv domeniile de formare 

cuprinse în programul curricular sunt selectate şi articulate într-un parcurs unitar şi logic, astfel 

încât, prin parcurgerea lor, să i se asigure celui care învaţă experienţe de învăţare profunde şi de 

durată, ce includ structuri conceptuale şi cognitive, competenţe şi comportamente care îi vor 

permite o bună integrare socială şi o realizare deplină în plan personal.  

Recunoscând accentul sporit pe care îl primeşte planul experinţial al curriculumului, 

oferind o definiţie de lucru a termenului curriculumul, care este, în opinia noastră, relevantă 

pentru învăţământul preşcolar, pentru specificul acestuia: Curriculumul reprezintă ansamblu 

experienţelor de învăţare directe şi indirecte ale copiilor, implicaţiiîn situaţii educaţionale 

formale, nonformale şi informale. În discursul pedagogic referitor la educaţia preşcolară, 

termenul curriculumul este utilizat sistematic doar în materialele curriculare de dată recentă, 

odată cu apariţia documentului: “Curriculumul pentru învăţământul preşcolar”, în septembrie 

2008.  

Adoptarea deplină în cadrul acestui document a termenului reprezintă mai mult decât o 

inovaţie terminologică.Utilizarea conceptului este în fapt asociată cu abordarea curriculară a 

programului educaţional, abordare care, deşi vizibilă deja în documentele curriculare preşcolare 

ce au urmat primelor etape ale reformei majore a învăţământului romănesc de după 1989, este 

acum incontestabilă, asigurând noului curriculum coerenţa internă, relevanţă şi un grad sporit de 

operaţionalitate.  
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Curriculumul preşcolar, aşa cum este aceasta prezentat în documentele curriculare, 

reprezintă o ofertă oficială, formală, a cărei implementare practică, deşi obligatorie, implică din 

partea cadrului 34 didactic o proiectare suplimentară, constantă şi contextualizată. 

Cadrul didactic realizează astfel aşa o numita acţiune de dezvoltare a ofertei curriculare, 

demers menit să asigure relevanţa şi eficienţa programului curricular în contextul practicii în care 

acesta este aplicat.Este vorba despre decizii de proiectare curriculară, care trebuie să ţină cont de 

specificul curriculumului ca proiect, respectănd atât sistemul conceptual şi valoric al acestuia, cât 

şi specificul elementelor sale structurale. Integrarea curriculară  

• este o modalitate inovatoare de proiectare a curriculum-ului care presupune sintetizarea 

şi organizarea didactică a conţinuturilor din domenii diferite ale cunoaşterii astfel încât să se 

asigure achiziţia de către preşcolari a unei imagini coerente, unitare despre lumea reală. 

 • curriculum integrat sugerează corelarea conţinuturilor.  

• curriculumul învaţământului preşcolar promovează ideea planificării pe teme şi 

încurajează utilizarea metodei proiectelor în activitatea didactică cu preşcolarii ceea ce facilitează 

demersul abordării integrate. Predarea în manieră integrată a disciplinelor presupune sintetizarea 

şi organizarea didactică a informaţiilor din domenii diferite ale cunoaşterii în vederea construirii 

unei viziuni interactive asupra lumii reale. Istoria pedagogiei dar şi teoria pedagogică 

contemporană înregistrează numeroase constatări privind pericolul detaşării şcolii de viaţa reală 

şi a transformării acesteia într-un cadru închis ficţional şi denaturat( Dewei, 1902, Neculau,1982, 

Cucoş, 1997).  

Corelarea conţinuturilor, predarea tematică, predarea sinergică, integrarea curriculară sunt 

soluţii posibile pentru depăşirea acestui pericol şi pentru pregătirea reală a individului pentru 

inserţia socială. Azi principala provocare în domeniul proiectării şcolare( Chiş,2001) este 

integrarea conţinuturilor disciplinelor de studiu precum şi a ariilor curriculare. În grădiniţă 

datorită structurării flexibile a conţinuturilor există o libertate de decizie aproape deplină cu 

privire la tipurile de conţinuturi pe care să le oferim copiilor şi o autonomie sensibil egală în 

privinţa metodologiei de propunere a acestor conţinuturi.  

Desigur se aşteaptă ca libertatea oferită să fie exercitată cu răspundere de către 

educatoare, responsabilitate asigurată de o bună pregătire psihopedagogică, o concepţie corectă 

despre copii, o anumită înclinaţie nativă pentru munca cu aceştia. Integrarea curriculară este 

descrisă de literatura pedagogică actuală drept o modalitate inovatoare de proiectare a 

curriculum-ului, care presupune sistematizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 35 

domeniile diferite ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţia de către copii a unei imagini 

corecte, unitare despre lumea reală.  

Conceptul de curriculum integrat sugereză în primul rând corelarea conţinuturilor, însă 

acest demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este cel mai adesea 

finalitatea urmărită, în funcţie de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului 

instructiv-educativ.  

Prin abordarea integrată a activităților în grădiniță, facem ca granițele dintre tipurile şi 

categoriile de activităţi să dispară şi studiem tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a 

mai multor stinţe. Activitatea se desfășoară pe grupuri, nu cu întreaga grupă. 
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2 CARACTERSTICILE PROIECTĂRII CURICULARE  

Majoritatea specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei consideră că etapele proiectării 

didactice corespund răspunsurilor la întrebările pe care cadrele şi le pun:  

Întrebări Etape 1. Ce voi face? Precizarea obiectivelor educaţionale ale activităţii 

didactice 

 2. Cu ce voi face? Analiza resurselor educaţionale  

3. Cum voi face? Elaborarea strategiei educaţionale  

4. Cum voi şti dacă s-a realizat ce trebuia?  

Stabilirea metodologiei de evaluare Aşadar, punctul de plecare în proiectarea activităţilor 

îl constituie obiectivele cadru şi de referinţă, deoarece ele reprezintă reperele finale ale tuturor 

activităţilor care se petrec în grădiniţă, aşa cum sunt ele prevăzute în planul de învăţământ 

. Prin diversitatea lor, acestea vizează dezvoltarea copilului sub toate aspectele, aşa cum 

sunt ele precizate în curriculum prin domeniile de dezvoltare. Scopul primordial al 36 educaţiei 

timpurii este dezvoltarea globală a copilului, acesta fiind urmărit prin toate domeniile 

experienţiale propuse de curriculum. Specificitatea grupului de copii şi resursele materiale de 

care dispune grădiniţa condiţionează în mare măsură proiectarea didactică. 

 Durata atingerii unor obiective poate varia de la o grupă la alta. Cadrul didactic este cel 

care decide care sunt obiectivele, conţinuturile, materialele şi metodele ce vor fi utilizate pe o 

anumită perioadă de timp. Planificarea activităţilor este un proces ce este puternic influenţat de 

progresul înregistrat de copii.  

De aceea, un rol important în proiectarea didactică îl are stabilirea metodologiei de 

evaluare pentru determinarea progresului pe care îl înregistrează copiii. 

 Datorită diferenţelor dintre copii, pentru ca anumite obiective să fie atinse de toţi copiii, 

se impun diferenţieri curriculare prin proiectarea altor activităţi.  

1.Proiectarea activitatilor integrate  

• Reprezintă ansamblul de procese şi operaţii deliberative de anticipare a paşilor ce vor fi 

parcurşi în organizarea, realizarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative 

 • În viziunea pedagogiei clasice proiectarea înseamnă eşalonare pe unităţi de timp a 

conţinuturilor educaţionale  

• În pedagogia modernă accentul cade pe gândirea şi structurarea situaţiilor de învăţare 

efectivă a copiilor, este vorba de prefigurarea experienţelor de învăţare pe care le vor parcurge 

preşcolarii.  

• Activitea de proiectare didactică presupune o viziune de ansamblu a tot ceea ce se poate 

întâmpla pe perioada derulării unui proiect şi pentru o activitate închegată într-un scenariu unic, 

cu secvenţe unice, alcătuite din una-două activităţi integrate pe arii de stimulare şi 

complementare. 
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 • Activitatea de proiectare se realizează în funcţie de obiectivele presupuse pe zile, în aşa 

fel încât să permită crearea unor scenarii de lucru plăcute copiilor, care să-i antreneze în 

rezolvarea sarcinilor încredinţate. 

• Se va avea în vedere permanent ca obiectivele propuse să fie de ordin formativ, dar şi 

informativ, să nu fie numeroase pentru a permite împletirea şi desfăşurarea lor. Viziunea 

curriculară actuală de alcătuire a programelor şcolare permite o mai bună orientare a predării, 

învăţării şi evaluării în raport cu obiective de formare care vizează competenţe de nivel superior 

de aplicare a achiziţiilor în contexte noi şi de rezolvare de probleme teoretice şi practice.  

Proiectarea didactică nu se mai reduce astăzi la elaborarea de ,, programe analitice", 

concepute ca inventare de teme şi subteme, carora li se repatrizează un număr fix de ore, fară o 

raportare clară la finalităţi educaţionale dezirabile.  

Conceptul de ,,proiectare didactică" este mult mai amplu el fiind subordonat viziunii 37 

curriculare. În această viziune, conţinuturile nu mai constituie elementul central al activităţilor de 

proiectare didactică la macronivel. Ele nu devin neimportante, nu este vorba de negarea 

importanţelor ci de valorificarea valorii lor instrumentale, de valorizarea lor ca puncte de plecare 

în acţiunea complexă de formare a elevilor de instruire modernă, activă şi interactivă; accentul se 

pune pa valorificarea valenţelor informative şi formative ale conţinuturilor şi pe flexibilitatea 

adaptabilitatea acestora. 

 Conţinuturile sunt valorificate în didactica modernă ca vehicule de formare a unor 

competenţe funcţionale, ca instrumente de vehiculare cognitivă, de accesare şi prcesare activă şi 

formatică a informaţiilor. Aşadar conţinuturile nu trebuie să fie privite doar de sisteme de 

informaţii, ci ele implică şi strategiile de formare a competenţelor condensate în finalităţile 

educaţionale preformulate.Conţinuturile în sine nu au sens decât în raport cu finalităţile 

educaţionale urmărite, care determină practic conţinturile (modul de selectare şi structurare a 

acestora).  

Cu toate acestea se mai practică curent devizarea curriculum-ului după categoriile 

tradiţionale inspirate de o repartiţie a materiilor de predat: limba maternă, matematică, ştiinţele 

fizice, ştiinţele umane... Această diviziune axată pe discilpline nu ar trebuie să mai fie punctul de 

plecare al elaborării programelor; cel mai mult ar putea fi o fază terminală în vederea regrupării şi 

nu a divizării capacităţilor elevului care se integrează în structurii conceptuale comune sau 

ierarhice.  

Punctul focal al curriculei trebuie să fie elevul şi nu materia; liniile sale de forţă trebuie să 

fie obţiunile fundamentale ale politicii educative. De aceea, când se vorbeşte de conţinutul 

curriculum-ului trebuie să înţelegem că nu este vorba de enunţări de materii de învăţat, ci de 

scopuri exprimate în termeni de competenţe, mod de a acţiona sau de a şti în general al elevului. 

"(L.D'Hainaut coord.,1981.p.95) În acest sens, Philippe Meirieu(1993) promovează o pedagogie a 

subiectului care încearcă să descrie procesele care au loc în ,,cutia neagră" a elevului în 

momentul învăţării.  

În viziunea sa profesorul trebuie să aibă capacitatea de a traduce conţinuturile în 

,,demersuri de instruire", adică într-o serie de operaţii mentale pe care el face efortul de ale le 

înţelege şi de a le institui în clasă(Ph.Meireu,1993, p.52). Practic, pe măsură ce elevul învaţa cum 

să înveţe, învăţarea se transformă intr-un proiect personal al acestuia. În acest proiect de maximă 
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importanţă sunt operaţiile şi procesele mentale efectuate de elev, maniera concretă în care un 

element nou este integrat într-o structură cognitivă deja existentă şi implicit, competenţele 

implicate. 

Abordarea curriculară urmăreşte, cu prioritate, optimizarea raporturilor de relaţionare 

organică şi de corespondeţă dintre componentele structurale curriculum-ului: obiective 

educaţionale, conţinuturi curriculare, strategii de instruire şi evaluare, precum şi între acţiunile de 

predare, învăţare şi evaluare subordonate finalităţilor angajate la nivel de sistem educaţional şi de 

proces educaţional.  

Aşadar, abordarea curriculară promovează o concepţie nouă despre selectare, organizarea, 

structurarea şi accesibilizarea conţinuturilor, despre transpoziţia didactică externă şi intern, 

despre proiectarea şi realizarea efectivă a procesului învăţării; în acest context, metodologia 

elaborarii curriculum-ului îi solicită cadrului didactic să selecţioneze, să utilizeze şi să articuleze 

toate componentele 38 şi etapele activităţii didactice în funcţie de obiectivele educaţionale 

urmărite, evitând marginalizarea sau izolarea unora sau favorizarea altora. Această abordare 

operează o inversare de termeni în ecuaţia învăţării, în sensul că nu mai valorizează (aproape) 

exclusiv conţinutul-stimul al învăţării, ci, în principal, scopul pentru care se învată, corelat, 

fireşte, cu modul de parcurgere a procesului învăţării, cu modul de implicare în învăţare, precum 

şi cu rezultatele învăţării. 

Abordarea curriculară favorizează valorificarea unei perspective curriculare care a 

determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de manuale şcolare alternative pe baza 

unei proiectări curriculare caracterizată prin următoarele elemente:  

•focalizarea instruirii pe achiziţii finale ale învăţării: realizează trecerea de la programele 

analitice(concepute ca simple inventare de conţinuturi, cărora le era repartizat un anumit număr 

de ore fără precizarea clară a finalităţilor educaţionale) la programe şcolare caracterizate prin 

centrarea demersurilor instructiv-educative pe obiective formative şi prin corelarea sistemică 

judicioasă dintre obiective, conţinuturi, acivităţi de învăţare şi evaluare etc;  

•accentuarea dimensiunii acţionale în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, 

copiilor: stimulează demersurile didactice active şi interactive care să crească eficienţa învăţării 

şcolare prin stimularea participării elevilor la activităţile educaţionale, a cooperării lor cu cadrul 

didactic şi cu colegii şi prin situarea lor in centrul actului instructiv-educativ;  

•structurarea clară a ofertei educaţionale a şcolii în raport cu interesele, aptitudinile şi 

aşteptările elevului, precum şi cu aşteptările societăţii, desigur în concordanţă cu dinamica 

cerinţelor pieţei muncii: asigură coerenţă naţională în ceea ce priveşte finalităţile educaţionale ale 

sistemului de învăţământ în ansamblul său, finalităţile etapelor de şcolarizare, reperele generale, 

principiile şi standardele de elaborare şi aplicare a curriculum-ului. Noua proiectare curriculară 

presupune trecerea de la o succesiune fixă a conţinuturilor existente în manualele unice la 

autentice practici didactice reflexive, a demersuri didactice personalizat, valorificarea 

personalizată a programei şcolare(care trebuie să fie parcursă în întregime), la citirea 

personalizată a manualului( respectiv a manualului alternativ ), la selectarea şi structurarea 

conţinuturilor de către profesor (prin păstrarea, adaptarea, copletarea, înlocuirea sau omiterea 

anumitor conţinuturi din manualele şcolare şi prin realizarea transpziţei didactice interne)  

Principiiele generale care guvernează proiectarea curriculara sunt:  
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-articularea în manieră sistemică a componentelor de învăţământ: finalităţii, conţinuturi, 

strategii de instruire şi autointruire , strategii de evaluare şi autoevaluare;  

- asigurarea coerenţei şi convergenţei finalităţilor educaţionale ale sistemului de 

învăţământ, repsectiv ale 39 diferitelr etape de şcolarizare ;  

- centrarea actvităţii educaţionale pe influenţarea formativa a educaţilor; 

 - stimularea participării active şi depline (intelectuale, afectiv-motivaţionale şi 

psihomotorii) a educaţilor, transformarea lor în parteneri în procesul propriei instruiri si formări; 

situarea elevului şi a activităţii de învăţare şi formarea a acestuia în centrul procesului 

edcucaţional.  

Fireşte că pentru practicieni, de interes imediat sunt abordările realizate la nivel 

operational, la micronivel însă acestea sunt subsecvente unor decizii luate la nivel macro. Astfel, 

proiectarea curriculară prespune demersuri pedagogice prientate pe următoarele trei tipuri de 

decizii, interrelaţionate(R.Seguin. 1991):  

- decizii macrostructurale de ordin filosofic şi politic, care implică stabilirea opţinilor şi 

priorităţilor fundamentale (idealul educaţional şi finalităţile educaţionale de maximă 

generalitate), cât şi a populaţiei-ţintă, a resurselor umane pedagogice, materiale etc. necesare 

sistemului educaţional în ansamblul ; 

-dezvoltare a personlităţii educatului pe diferitele trepte ale formării sale, stabilirea 

modalităţilor de evaluare globală şi parţială a nivelului de pregătire a educaţilor;  

- decizii microstructurale, care implică : stabilirea obiectivelor specifice pe discipline de 

învăţământ sau module, stabilirea resurselor pedagogice necesare pentru realizarea obiectivelor 

specifice, stabilirea modalităţilor de evaluare parţială a educaţilor. 

. IMPORTANŢA NOULUI CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII  

Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeana urmăreşte individualizarea 

instruirii copiilor, tratarea diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea 

strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea 

conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia pregătirea de nivel superior a educatorilor care să le 

permită înţelegerea complexă a situaţiilor de învăţare. Învăţământul preşcolar actual urmăreşte 

abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei 

şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, 

precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale 

specifice vârstei. 

 Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea 

unor dascăli flexibili; gândirea educaţiei formale ne impune şi ne obliga să schimbăm relaţia cu 

copiii şi între copii, promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi strategii. Noul, 

necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic” se 

constituie ca o aventură a cunoaşterii în care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte 

probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, dezbateri, 

descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi 

mulţumit în finalul activităţii. Astfel efortul copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor 

psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele 
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clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile, elaborate interactiv, în care copiii îşi 

asumă responsabilitatea şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, 

individual în perechi. Ideile grupului au încărcătura afectivă şi originalitate atunci când respectă 

principiul flexibilităţii. 56 Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de 

informare pentru adulţi şi copii sunt multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare 

mai atractivă decât alta. 

 Copiii primesc prin diferite „căi”, canale, prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nu 

au nici capacitatea de selecţie a acestora. Unul din obiectivele concrete ale reformei în 

învăţământul românesc este şi reevaluarea conţinuturilor de predare-învăţare, conţinuturi care 

implică convertirea învăţământului dintru-unul preponderent reproductiv într-unul în esenţă 

creativ.  

Conţinuturile sunt orientate spre copil şi se adresează nouă, educatoarelor, care avem 

posibilitatea să ne punem în valoare creativitatea şi libertatea de a alege tema şi mijloacele de 

realizare în funcţie de specificul grupei, grădiniţei şi al comunităţii locale. Noile unităţi de 

învăţare propuse de programa actuală pentru învăţământul preşcolar au în vedere simplificarea 

activităţilor în ceea ce priveşte bogăţia informaţiilor abordate în cadrul fiecăreia cât şi din 

perspectiva organizării acestora. Prin metodele interactive, de grup copiii îşi exersează 

capacitatea de a selecta, combina, în viaţă lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de 

adult. Însă conexiunile pe care le fac aceştia uimesc mintea unui adult.  

Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive, copiii descoperă o 

noua experienţă, interrelaţionăm în grupuri de învăţare activă aceea de a studia, investiga şi 

capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. Situaţiile de învăţare rezolvate prin 

metodele interactive de grup dezvoltă copiilor gândirea democratică deoarece ei exersează 

gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, o 

faptă, o idee, un eveniment critica comportamentul, ideea, fapta nu critica personajul din poveste 

sau copilul, adultul.  

După fiecare metoda aplicată se pot abţine performante pe care copiii le percep şi-i fac 

responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor 

este diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup, 

să aibă răbdare cu ei, exersând şi toleranţa reciprocă. Şi educaţia integrată este o modalitate nouă, 

o strategie modernă, iar conceptul de activitate integrată se refera la o activitate în care se 

abordează metoda în predarea, învăţarea cunoştinţelor îmbinând diverse domenii de formare a 

comportamentelor şi abilităţilor preşcolarităţii. 

 Aceasta manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului este oarecum similară cu 

interdisciplinaritatea în sensul că obiectul de învăţământ are ca referinţă nu o disciplină ştiinţifică 

ci o tematică unitară, comună mai multor discipline, dar nu trebuie să facem confuzie între cele 

două concepte şi să identificăm interdisciplinaritatea (ca o componentă a mediului pentru 

organizarea cunoaşterii) şi 57 integrarea (ca o idee sau un principiu integrator care rupe graniţele 

diferitelor categorii de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă de educatoare 

ori de copii. 

 Integrarea presupune revenirea în acelaşi loc, în aceeaşi activitate a mai multor activităţi 

de tip succesiv care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea conţinuturilor, la 

realizarea în practică a proiectului didactic propus fiind o strategie ce presupune reconsiderări 
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radicale nu numai în planul conţinuturilor ci şi în ambianţa predării şi învăţării. Predarea tematică 

se concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt care reflectă relaţiile dintre tema 

propusă, domeniile de cunoaştere şi centrele de cunoaştere.  

Această planificare trebuie să fie flexibilă, deschisă, adaptării la evenimentele speciale şi 

presupune capacitatea educatoarei de adaptare la schimbările care pot interveni, determinate de 

interesele copiilor. Educaţia integrală permite realizarea tematicii astfel încât copiii acumulează 

informaţii îşi satisfac interesele, participă prin implicare atât efectivă cât şi afectiva prin 

antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor 

diverse, exersării tuturor analizatorilor, al învăţării prin descoperire. Fiecare partener în educaţie 

îşi are rolul său în conturarea unei clase echilibrate, asigurând o organizare participativă care 

include sau presupune un climat deschis, agreabil, senin, în care disciplina este realizată cu copiii, 

situaţiile de învăţare se bazează pe experienţe şi încercări, pe stabilirea legăturilor de cauzalitate.  

Activităţile integrate sunt cele prezente în planificarea calendaristica, proiectate conform 

planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa cadrului 

didactic. Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor.  

Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să exprime 

idei, să interpreteze date, să facă predicţii, să-şi asume responsabilităţi şi roluri în microgrupul din 

care fac parte. O analiză comparativă între tradiţional şi noile metode arată că multe schimbări 

constau în faptul că îl plasează pe copil în procesul educativ după cum urmează: în aceste 

demersuri locul primordial îl ocupa copilul de la sugerarea temei şi până la identificarea unor 

situaţii de „cercetare” soldate cu soluţii proprii, de la un proces didactic fragmentat la unul 

integrat, global.  

Educaţia integrata este un proces complex iar ceea ce am încercat să aducem în faţa 

dumneavoastră sunt proiectele unor activităţi integrate. 

 Metoda „proiectelor” este o strategie de învăţare la nivelul învăţământului preprimar şi 

primar considerată ca o modalitate modernă de optimizare a potenţialului intelectual al copiilor, 

se adresează competentelor copilului acceptându-l şi ca drept cunoscător al propriilor interese.  

 Aşadar un proiect este o investigare a unui subiect a idealului către care copilul îşi 

îndreaptă întreaga atenţie şi energie, proiectul îi implică pe copii în conducerea investigaţiei în 

mediul imediat şi ceea ce este absolut deosebit din punct de vedere al parcurgerii individuale, a 

învăţării şi a ritmului propriu, proiectul poate fi dus la bun sfârşit de un grup mic de copii, de 

întreaga grupă sau ocazional de un singur copil. 

 Văzut în plan teoretic ca o metoda globală, cu un puternic caracter interdisciplinar, ca o 

metodă care stimulează şi dezvoltă multilateral personalitatea în curs de formare a copilului. În 

plan practic el se defineşte ca un efort deliberat de „cercetare” al copiilor concentrat pe depistarea 

detaliilor şi înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare şi nu pe găsirea de răspunsuri corecte 

la întrebările puse de adult. 

 Susţinem aplicarea metodei proiectelor tematice alături de structurarea tradiţională a 

activităţii didactice având în vedere că permite organizarea progresivă a activităţii copiilor în 

funcţie de dezvoltarea lor de interesul manifestat şi de gradul de cunoaştere al temei propuse; 
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proiectul le oferă copiilor contexte în care pot valorifica nenumărate şi variate comportamente, 

abilităţi. 

IMPORTANŢA NOULUI CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 

 Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeana urmăreşte individualizarea 

instruirii copiilor, tratarea diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea 

strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea 

conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia pregătirea de nivel superior a educatorilor care să le 

permită înţelegerea complexă a situaţiilor de învăţare.  

Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 

nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea 

politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care 

să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei.  

Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea 

unor dascăli flexibili; gândirea educaţiei formale ne impune şi ne obliga să schimbăm relaţia cu 

copiii şi între copii, promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi strategii. 

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister 

didactic” se constituie ca o aventură a cunoaşterii în care copilul e participant activ pentru că el 

întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, 

dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte 

responsabil şi mulţumit în finalul activităţii. 

 Astfel efortul copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor psihice şi de 

cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin 

studiul mediului concret şi prin corelaţiile, elaborate interactiv, în care copiii îşi asumă 

responsabilitatea şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual 

în perechi. Ideile grupului au încărcătura afectivă şi originalitate atunci când respectă principiul 

flexibilităţii.  

 Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de informare pentru 

adulţi şi copii sunt multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare mai atractivă 

decât alta. 

 Copiii primesc prin diferite „căi”, canale, prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nu 

au nici capacitatea de selecţie a acestora. Unul din obiectivele concrete ale reformei în 

învăţământul românesc este şi reevaluarea conţinuturilor de predare-învăţare, conţinuturi care 

implică convertirea învăţământului dintru-unul preponderent reproductiv într-unul în esenţă 

creativ. 

 Conţinuturile sunt orientate spre copil şi se adresează nouă, educatoarelor, care avem 

posibilitatea să ne punem în valoare creativitatea şi libertatea de a alege tema şi mijloacele de 

realizare în funcţie de specificul grupei, grădiniţei şi al comunităţii locale. Noile unităţi de 

învăţare propuse de programa actuală pentru învăţământul preşcolar au în vedere simplificarea 

activităţilor în ceea ce priveşte bogăţia informaţiilor abordate în cadrul fiecăreia cât şi din 

perspectiva organizării acestora.  
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Prin metodele interactive, de grup copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, 

în viaţă lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Însă conexiunile pe care le 

fac aceştia uimesc mintea unui adult. Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele 

interactive, copiii descoperă o noua experienţă, interrelaţionăm în grupuri de învăţare activă 

aceea de a studia, investiga şi capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. 

Situaţiile de învăţare rezolvate prin metodele interactive de grup dezvoltă copiilor gândirea 

democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un 

personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment critica comportamentul, 

ideea, fapta nu critica personajul din poveste sau copilul, adultul. 

 După fiecare metoda aplicată se pot abţine performante pe care copiii le percep şi-i fac 

responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. 

 Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva 

dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup, să aibă răbdare cu ei, exersând şi toleranţa 

reciprocă. Şi educaţia integrată este o modalitate nouă, o strategie modernă, iar conceptul de 

activitate integrată se refera la o activitate în care se abordează metoda în predarea, învăţarea 

cunoştinţelor îmbinând diverse domenii de formare a comportamentelor şi abilităţilor 

preşcolarităţii.  

Aceasta manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului este oarecum similară cu 

interdisciplinaritatea în sensul că obiectul de învăţământ are ca referinţă nu o disciplină ştiinţifică 

ci o tematică unitară, comună mai multor discipline, dar nu trebuie să facem confuzie între cele 

două concepte şi să identificăm interdisciplinaritatea (ca o componentă a mediului pentru 

organizarea cunoaşterii) şi 57 integrarea (ca o idee sau un principiu integrator care rupe graniţele 

diferitelor categorii de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă de educatoare 

ori de copii. 

 Integrarea presupune revenirea în acelaşi loc, în aceeaşi activitate a mai multor activităţi 

de tip succesiv care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea conţinuturilor, la 

realizarea în practică a proiectului didactic propus fiind o strategie ce presupune reconsiderări 

radicale nu numai în planul conţinuturilor ci şi în ambianţa predării şi învăţării.  

Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt care 

reflectă relaţiile dintre tema propusă, domeniile de cunoaştere şi centrele de cunoaştere. Această 

planificare trebuie să fie flexibilă, deschisă, adaptării la evenimentele speciale şi presupune 

capacitatea educatoarei de adaptare la schimbările care pot interveni, determinate de interesele 

copiilor.  

Educaţia integrală permite realizarea tematicii astfel încât copiii acumulează informaţii îşi 

satisfac interesele, participă prin implicare atât efectivă cât şi afectiva prin antrenarea unor surse 

cât mai variate, prin prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, exersării tuturor 

analizatorilor, al învăţării prin descoperire. 

 Fiecare partener în educaţie îşi are rolul său în conturarea unei clase echilibrate, 

asigurând o organizare participativă care include sau presupune un climat deschis, agreabil, senin, 

în care disciplina este realizată cu copiii, situaţiile de învăţare se bazează pe experienţe şi 

încercări, pe stabilirea legăturilor de cauzalitate.  
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Activităţile integrate sunt cele prezente în planificarea calendaristica, proiectate conform 

planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa cadrului 

didactic. Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează 

copiii să manifeste, să observe, să gândească, să exprime idei, să interpreteze date, să facă 

predicţii, să-şi asume responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte. 

 O analiză comparativă între tradiţional şi noile metode arată că multe schimbări constau 

în faptul că îl plasează pe copil în procesul educativ după cum urmează: în aceste demersuri locul 

primordial îl ocupa copilul de la sugerarea temei şi până la identificarea unor situaţii de 

„cercetare” soldate cu soluţii proprii, de la un proces didactic fragmentat la unul integrat, global.  

Educaţia integrata este un proces complex iar ceea ce am încercat să aducem în faţa 

dumneavoastră sunt proiectele unor activităţi integrate.  

Metoda „proiectelor” este o strategie de învăţare la nivelul învăţământului preprimar şi 

primar considerată ca o modalitate modernă de optimizare a potenţialului intelectual al copiilor, 

se adresează competentelor copilului acceptându-l şi ca drept cunoscător al propriilor interese.  

 Aşadar un proiect este o investigare a unui subiect a idealului către care copilul îşi 

îndreaptă întreaga atenţie şi energie, proiectul îi implică pe copii în conducerea investigaţiei în 

mediul imediat şi ceea ce este absolut deosebit din punct de vedere al parcurgerii individuale, a 

învăţării şi a ritmului propriu, proiectul poate fi dus la bun sfârşit de un grup mic de copii, de 

întreaga grupă sau ocazional de un singur copil. Văzut în plan teoretic ca o metoda globală, cu un 

puternic caracter interdisciplinar, ca o metodă care stimulează şi dezvoltă multilateral 

personalitatea în curs de formare a copilului. 

 În plan practic el se defineşte ca un efort deliberat de „cercetare” al copiilor concentrat pe 

depistarea detaliilor şi înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare şi nu pe găsirea de 

răspunsuri corecte la întrebările puse de adult. 

 Susţinem aplicarea metodei proiectelor tematice alături de structurarea tradiţională a 

activităţii didactice având în vedere că permite organizarea progresivă a activităţii copiilor în 

funcţie de dezvoltarea lor de interesul manifestat şi de gradul de cunoaştere al temei propuse; 

proiectul le oferă copiilor contexte în care pot valorifica nenumărate şi variate comportamente, 

abilităţi. 
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