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CUNOAŞTEREA ŞI STIMULAREA CAPACITĂŢII CREATIVE  

A ŞCOLARULUI MIC 

Rezumat 
  

CUVINTE CHEIE  
 

Creativitate, şcoală, cunoaştere, stimulare, capacitate creativă, învăţământ primar, 

şcolar mic, învăţare creativă, cadru didactic, aptitudine, metode, educaţie, experiment 

formativ, activităţi extracurriculare, activităţi extraşcolare,  antrenament creativ, chestionar, 

ghid de interviu, teste de cunoştinţe, randament şcolar.  

   Teza de doctorat Cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a şcolarului mic, 

urmăreşte să identifice cât mai multe aspecte cu privire la cunoaşterea şi stimularea 

capacităţii creative a şcolarului mic, prin crearea unui mediu educaţional favorabil care să 

hrănească curiozitatea elevilor, dezvoltându-le abilităţile creative esenţiale pentru realizarea 

procesul învăţării. 

Abordările pedagogice pentru încurajarea creativităţii elevilor includ spaţiul, timpul 

adecvat şi un set de instrumente care să stimuleze inovarea şi unicitatea prin implicarea 

elevilor la un nivel superior abilităţilor lor de gândire. În afara şcolii, creativitatea poate fi 

încurajată prin desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare, ce pot completa 

activităţile de învăţare din clasă. 

Pentru cunoaşterea capacităţii creative a elevilor din clasele I-IV sunt necesare 

instrumente specifice de natură psihologică şi pedagogică. Ceea ce trebuie să menţionăm este 

faptul că direcţionarea actului didactic în funcţie de cunoaşterea psihologică a capacităţilor, 

intereselor, aptitudinilor elevilor, ne ajută să avem o acţiune educativă eficientă.  

Urmărind caracteristicile generale de personalitate ale elevilor putem să cunoaştem 

capacitatea creativă a acestora. Acest aspect ne determină să considerăm capacitatea creativă 

ca fiind rezultatul unui cerc larg de influenţe determinate de calitatea gândirii creative a 

elevilor. Prin urmare procesul mental ce stă la baza creativităţii este într-adevăr o abilitate 

puternică care aduce cu ea o gamă largă de oportunităţi şi aptitudini de ordin caracterial 

menite să sporească mai bine gândirea elevilor. De aceea, abilitatea de creaţie a elevilor este 

foarte dificil de evaluat deoarece se poate manifesta în moduri diferite. Urmărind ca fiecare 

elev să aibă propria experienţă, descoperim că metodele utilizate în dezvoltarea gândirii 
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creative care funcţionează bine pentru un elev pot duce la o mare frustrare pentru un alt elev. 

Deci este necesar să dezvoltăm stilul propriu de gândire al elevilor care îi ajută să-şi exprime 

gândurile şi ideile creative în moduri unice. Astfel, potenţialul creativ al fiecărui elev îl 

punem în valoare prin utilizarea unor metode şi tehnici care oferă posibilitatea unei exprimari 

cu valoare individuală şi socială.   

În realizarea acestui proces complex, observaţiile zilnice asupra elevilor ne ajută să 

descoperim punctele forte, temerile şi fanteziile lor, eliberându-i de teama de a nu greşi sau 

de a fi greşit înţeleşi. În acest context putem asigura elevilor o învăţare creativă, care să ofere 

iniţiativă proprie, muncă independentă, încredere în forţele proprii şi reacţie pozitivă la 

solicitările mediului.  

Relaţia educaţională prin atitudinea cadrelor didactice în clasă şi în afara ei reprezintă 

pentru elevii din învăţământul primar, factorul esenţial pentru stimularea capacităţii lor 

creative datorită tendinţei de a împrumuta de la educatori opinii şi sisteme de valori. De fapt, 

stimulând capacitatea creativă a elevilor realizăm un demers complex ce cuprinde fenomene 

de activare, antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului lor creator de care pot beneficia 

pe tot parcursul şcolarităţii.  

În sistemul metodelor şi tehnicilor de stimulare, imaginaţia se identificată cu 

creativitatea datorită concomitenţelor afective şi emoţionale şi a desfăşurării spontane, relativ 

inconştiente a mecanismelor de creaţie.  

Desfăşurarea unor activităţi în afara orelor de curs în care sunt folosite metode 

creative, permit elevilor ieşirea dintr-un sistem cunoscut şi descoperirea altor moduri de a 

gândi. Asocierile şi combinările unor obiecte sau fenomene cât şi aprecierea unor elemente 

mai îndepărtate, simulează capacitatea creativă a elevilor ducând astfel la apariţia ideilor 

originale. 

În Capitolul  I  ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CREATIVITATEA, ne orientăm 

asupra termenului creativitate ca fenomen individual şi cultural, care întotdeauna poate 

transforma posibilităţile în realitate. 

Definiţiile despre creativitate sunt realizate în funcţie de context, fiecare având 

propriul set de scopuri şi obiective care sugerează o abordare cognitivă pentru a dezvolta 

raţionamente despre creativitate concentrându-se pe aptitudinile generale ale persoanei 
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creatoare, pe procesul creator, cât şi pe factorii subiectivi şi obiectivi care duc la realizarea 

produsului original.  

În educaţie, raţionamentului ştiinţific se concentrează pe predare luând în considerare 

tipul de problemă, cunoştinţele şi contextele în care abilităţile elevilor sunt folosite. Pornind 

de la considerentul că fiecare copil este înzestrat cu potenţialul de a fi creativ, în lucrarea de 

faţă am încercat să descoperim prin experimentul pedagogic, dacă şi cum reuşesc cadrele 

didactice din învăţământul primar să cunoască abilităţile latente ale elevilor, atunci când sunt 

folosite metode creative. Considerăm că, creativitatea în şcoală implică ”jocul cu idei”, la 

nivelul tuturor ariilor curriculare, drept pentru care predarea creativă nu este restricţionată la 

nivelul clasei, decât de modul în care educatorul gestionează şi organizează învăţarea.  

 Creativitatea elevilor poate fi descoperită prin realizarea de experimente în limbă şi 

comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii, în artă, în educaţie muzicală şi altele care ajută 

elevii în achiziţionarea unor perspective de a face conexiuni neobişnuite.  

Numeroasele abordări privind studierea creativităţii ce cuprind orientări majore 

asupra explicării acestui fenomen complex descriu natura procesului de creaţie, subliniază 

dezvoltarea ca o expresie a talentului creativ al elevilor, promovează comportamentul creativ, 

oferă suport pentru conceptele de învăţare creativă şi altele.  

Una dintre teoriile cu un impact profund asupra gândirii şi practicilor în domeniul 

educaţiei este teoria inteligenţelor multiple concepută şi aplicată de Howard Gardner pentru a 

înţelege creativitatea. Pentru el combinaţia fiecăreia din aceste inteligenţe completată cu 

activităţile curriculare şi extra-curriculare, creează un profil unic ce încurajează la nivel înalt 

abilităţile de gândire creativă ale elevilor.  

Considerând creativitatea un dar care poate înflori în perioada de început a 

şcolarităţii, facem apel la o serie de factori, cum ar fi învăţarea, experienţa, motivaţia, 

imaginaţia şi personalitatea.  

Pentru că mulţi elevi din clasele primare manifestă în mod spontan curiozitate, 

independenţă, imaginaţie bogată, adică unele caracteristici de creativitate în formare,  

comportamentul creator al acestora presupune o dezvoltare intelectuală armonioasă. De 

asemenea, metodele de predare şi învăţare care subliniază creativitatea pot avea un puternic 

efect benefic asupra motivaţiei elevilor, în vederea dezvoltării comportamentului lor creator.  
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Capitolul II ŞCOALA, FACTOR IMPORTANT ÎN CUNOAŞTEREA ŞI STIMULAREA 

CAPACITĂŢII CREATIVE, se orientează pe creativitatea elevilor ca proces şi ca produs 

precum şi pe metodele utilizate în vederea cunoaşterii şi stimularii capacităţii creative a 

şcolarului mic. 

Şcoala, definită prin atribute ca accesibilitate, creativitate, flexibilitate şi continuitate 

(V. Chiş, 2002, p. 36), reprezintă principalul factor care poate contribui, decisiv, la 

valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative şi de 

educarea creativităţii (M. Ionescu, 2007, p. 412). Şcolii îi revine responsbilitatea de a acţiona 

pentru stimularea potenţialului creativ al elevilor în următoarele direcţii:  

• identificarea potenţialului creativ al elevilor, crearea premiselor gnoseologice ale 

activităţii creatoare;  

• dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, care să înlesnească punerea 

rezultatelor creaţiei la dispoziţia societăţii;  

• dinamizarea potenţialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate a 

talentelor şi a cultivării unor atitudini creative.  

Prin urmare, climatul socio-cultural în care elevul creşte nu influenţează doar 

formarea şi afirmarea creativităţii, ci şi manifestarea performanţelor creatoare în unităţi 

productive concrete. 

Procesualitatea creaţiei a constituit obiectul de cercetare pentru numeroşi psihologi şi 

pedagogi. Cea mai cunoscută îi aparţine englezului Graham Wallas în 1926, care a stabilit că 

acest proces parcurge patru etape:  pregătirea, incubaţia, inspiraţia şi verificarea.  

Remarcăm faptul că produsul creaţiei este un element nou în raport cu experienţa 

anterioară a elevului de a găsi soluţia la o problemă. Astfel, în produsul creaţiei apar două 

criterii complementare: originalitatea şi relevanţa care permit autoevaluarea performanţei 

elevului prin comportamentul spontan al acestuia şi prin produsele noi şi originale realizate 

de el. Prin acestea, produsul creator reflectă complexitatea unor corelaţii existente între 

subiect şi obiect. 

Tot în capitolul al II-lea ne orientăm atenţia pe aptitudinea cadrelor didactice de a  

cunoaşte şi stimula capacitatea creativă a şcolarului mic prin folosirea corelată a mai multor 

metode. 
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Metodele de cunoaştere psihopedagogică sunt principalele componente structurale, în 

cunoaşterea personalităţii şcolarului mic. Cu ajutorul acestora, educatorul surprinde structura 

reprezentativă a însuşirilor psihice ale şcolarului, putând interveni cu pondere diferită în 

roluri educaţionale diferite. 

Pe lângă celelalte metode, metoda anchetei prin chestionar ne-a ajutat să cunoaştem 

expectanţele şi impresiile sincere cu privire la cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a 

şcolarului.  

Chestionarul adresat elevilor este un chestionar mixt de opinii ce conţine întrebări 

deschise/libere lăsând elevului posibilitatea de a formula singur răspunsul, întrebări închise 

care permit alegerea unei variante de răspuns marcând cu X şi întrebări semiînchise care 

conţin pe lângă setul de variante explicite, încă una de tipul ”Dacă da, daţi exemple, Alte 

situaţii”.  

Chestionarul adresat cadrelor didactice este un chestionar mixt de date factuale şi 

opinii ce conţine întrebări deschise lăsând posibilitatea subiectului de a formula singur 

răspunsul, întrebări semiînchise care conţin pe lângă setul de variante explicite, încă una sau 

două de tipul ”Dacă da, în ce fel/ Dacă nu, în ce fel şi Alte situaţii” şi o întrebare închisă 

(trihotomică) care permite alegerea unei variante de răspuns marcând cu X.  

Metodele de stimulare a creativităţii, pot fi definite ca un sistem de procedee 

specifice, polivalente, orientate spre dezvoltarea mentală a elevului, prin oferirea de 

oportunităţi pentru a încerca idei noi, modalităţi noi de gândire şi de rezolvare a problemelor.  

Aşadar, în şcoala primară atenţia trebuie să fie direcţionată pe necesitatea de a aduce 

creativitatea în procesul de învăţare prin promovarea unor strategii corespunzătoare. Strategia 

pentru o predare creativă în şcoală reprezintă organizarea proiectivă a unei înlănţuiri de 

situaţii educaţionale prin parcurgerea cărora elevul dobândeşte cunoştinţe noi, priceperi, 

deprinderi şi competenţe. Încurajarea elevilor să înveţe dincolo de a memora şi a utiliza 

niveluri mai profunde de gândire şi sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea strategiilor de 

predare creativă sunt benefice atât cadrelor didactice cât şi elevilor. 

Prin urmare, şcoala primară se constituie, astfel, ca un laborator de cercetare în care 

sunt aplicate noile cunoştinţe deţinute pe baza conţinuturilor curriculare prin folosirea unor 

instrumente de lucru specifice unui mediu creativ.  
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Capitolul  III ETAPA CONSTATATIVĂ, ne ajută să evidenţiem situaţia concretă din 

unităţile de învăţămât incluse în cercetare, sub aspectul radiografierii situţiei la clasele I-IV, 

în problematica ”Cunoaşterii şi stimularii capacităţii creative a şcolarului mic”.  

Eşantionul de subiecţi supuşi investigaţiei constatative a vizat două categorii 

principale de subiecţi, astfel, au fost chestionaţi 247 elevi şi 52 cadre didactice şi intervievaţi 

un număr de 24 elevi. 

Demersul investigativ constatativ al cercetării s-a derulat în semestrul al II-lea al 

anului şcolar 2008-2009 şi la începutul anului şcolar 2009-2010. În această etapă s-au 

identificat datele de start existente în momentul iniţierii experimentului pedagogic. Dintre 

modalităţile folosite în această etapă amintim: 

- Discuţii cu cadrele didactice care predau la clasele I-IV. 

- Valorificarea datelor furnizate de observaţia sistematică a activităţii şi a 

comportamentului elevilor. 

- Definitivarea instrumentarului de probe de evaluare iniţială (teste de cunoştinţe, 

grilele de evaluare, chestionare pentru cadre didactice şi elevi, ghid de interviu pentru 

elevi). 

- Valorificarea rezultatelor obţinute de eşantionul experimental şi cel de control, în 

urma aplicării unui test iniţial. 

Din datele obţinute în urma aplicării instrumentarului de lucru, în această etapă au 

rezultat următoarele: 

• elevii preferă unele discipline, iar dezvoltarea gândirii acestora depinde de 

imaginaţie, mai ales în cazul combinării conceptelor asimilate la disciplinele 

pe care ei le-au ales ca find preferate; 

• existenţa manifestării creativităţii în gândirea elevilor se reflectată prin 

creşterea nivelului profund de gândire în abordarea problemelor întâlnite la 

disciplinele din ciclul primar;  

• principala caracteristică a gândirii creative a elevilor este noutatea sau 

originaliatatea soluţiei găsite, care poate fi cultivată prin toate disciplinele de 

învăţământ; 
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• strategiilor didactice de predare-învăţare aplicate de învăţători îi determină pe 

elevi să dobândească cunoştinţe în mod independent, să găsească soluţii 

originale la diverse probleme şi să aplice creator cunoştinţele în situaţii 

diversificate. 

Capitolul IV EXPERIMENTUL FORMATIV- PROIECT ŞI REZULTATE PRIVIND 

CUNOAŞTEREA ŞI STIMULAREA CAPACITĂŢII CREATIVE A ŞCOLARULUI MIC 

prezintă designul experimentului formativ propus de noi.   

 Scopul acestei intervenţii a vizat identificarea şi valorificarea unor modalităţi de 

perfecţionare a practicii educaţionale, prin dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru 

studiu ale elevilor din învăţământul primar, în vederea cunoaşterii şi stimulării capacităţii 

creative a acestora. 

Pentru atingerea acestui scop, au fost stabilite mai multe obiective pe care le-am 

conturat ca puncte de atins pe parcursul desfăşurării experimentului întreprins, dintre acestea 

enumerăm: 

• schiţarea unei imagini cât mai exacte a situaţiei reale la disciplinele Limba şi 

literatura română şi matematică, în urma realizării unei evaluări iniţiale 

raportând această situaţie la obiectivele specifice claselor I-IV; 

• construirea şi valorificarea unui evantai bogat de instrumente (teste de 

cunoştinţe, liste cu teme create pentru programa nouă, activităţi specifice 

stimulării creativităţii, în vederea realizării evaluărilor pe parcursul etapei 

experimentale; 

• elaborarea unui program de intervenţie, în colaborare cu învăţătorii de la 

clasele experimentale şi părinţii elevilor, ca factori educativi importanţi în 

descoperirea, deblocarea şi dezvoltarea potenţialului creativ; 

• derularea unor activităţi care să dezvolte aptitudinea elevilor de a rezolva 

creativ problemele fără teama de a greşi, de a-i încuraja în a-şi pune în valoare 

individualitatea, urmărindu-se transferul abilităţilor creative, în sfera 

procesului instructiv-educativ; 
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• evaluarea preocupării cadrelor didactice din învăţământul primar în legătură 

cu metodele şi tehnicile de stimulare a capacităţii creative a elevilor de vârstă 

şcolară mică; 

• planificarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

complementare activităţilor şcolare; 

• constatarea modului în care viaţa extraşcolară influenţează capacitatea 

creativă şi motivaţia elevilor pentru disciplinele de învăţământ. 

Desfăşurarea etapei experimentale a avut loc pe parcursul semestrului I şi al doilea la 

clasa a II- a, clasa a III-a şi a IV-a, în perioada 15 octombrie – 30 mai, în anul şcolar      

2009-2010. În această etapă s-a urmărit implementarea variabilei independente, prin acţiunile 

desfăşurate pe eşantionul experimental.  

Eşantionul de 160 de elevi din etapa experimentală a fost împărţit în două grupuri: 

unul experimental alcătuit din trei clase cu 80 de elevi şi altul de control alcătuit tot din trei 

clase cu 80 de elevi. 

În această etapă a cercetării, ne propunem întocmirea unor liste cu temele întâlnite în 

programa actuală, în cadrul cărora vom introduce teme noi, care pot fi lucrate ca ore în plus 

prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare.  

Activităţile extracurriculare desfăşurate la clasele experimentale ca şi activităţile 

obligatorii curriculare, au avut deopotrivă obiective formative. Avantajul acestor activităţi s-a 

axat pe stimularea independenţei în gândire şi acţiune a elevilor, prin dezvoltarea unui spirit 

de colaborare şi toleranţă al acestora. 

Capitolul V ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII, ne 

orientează atenţia asupra rezultatelor obţinute în urma evaluării formative desfăşurată în 

etapa experimentală, postexperimentală şi la distanţă (retest). 

Făcând o retrospectivă a rezultatelor înregistrate de către elevii din grupul 

experimental, concluziile noastre susţinute şi demonstrate în toate etapele cercetării ne 

conduc la formularea unor constatări importante asupra evoluţiei acestui grup.   

Deşi nu se poate vorbi de o identificare a elevilor buni la învăţătură cu cei care au un 

nivel crescut de creativitate, rezultatele obţinute în urma investigaţiei ne arată că 
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antrenamentul creativ aduce modificări pozitive dorite, atât pe planul nivelului intelectual cât 

şi pe cel al creativităţii elevilor. 

Concluzii 

Testele de evaluare formativă (T1, T2, T3, T4) desfăşurate pe parcursul cercetării 

noastre au confirmat o evoluţie ascendentă a performanţelor şcolare la clasele experimentale. 

Prin aceasta se confirmă eficienţa activităţilor formative desfăşurate la nivelul grupului 

experimental, care prin oportunităţile oferite de activităţile extracurriculare, prin realizarea 

unui antrenament creativ cu mare întindere a laturii intelectuale au reuşit să-şi dezvolte 

abilităţile în dobândirea de cunoştinţe noi, flexibilitate în gândire şi rezolvarea problemelor în 

mod creativ.  

Aşadar, educarea gândirii creative a elevilor prin diferite metode şi tehnici de predare 

folosite de învăţător, determină elevii să-şi folosească imaginaţia, să emită soluţii noi de 

rezolvare a diferitelor probleme, dezvoltându-le propria experienţă în căutarea noului şi 

creşterea nivelului cunoştinţelor la obiectele de studiu preferate de fiecare dintre aceştia. 

Creativitatea constituie astfel, o problemă fundamentală a întregului proces  

instructiv- educativ din clasele I-IV şi nu numai, în sensul că premisele ei native şi sociale 

trebuie cunoscute încă de la vârsta fragedă, pentru ca învăţătorul să acţioneze prin cele mai 

eficiente modalităţi psihopedagogice şi metodice, atât în actul de predare/învăţare cât şi prin 

activităţile din afara clasei (extradidactice).  

Învăţătorul este cel care trebuie să depisteze la elevi talentul creativ şi să asigure 

mediul de dezvoltare a capacităţii lor creative. El trebuie să încurajeze imaginaţia, fanteziile 

şi sugestiile creatoare ale elevilor. Când imaginaţia elevilor trece printr-un moment de 

efervescenţă, învăţătorul trebuie să lase ideile să curgă, să observe elevii prin modul în care 

rezolvă problemele neobişnuite, prin felul în care pun întrebările.  

În concluzie, cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a şcolarului mic constituie 

factorul cheie în educaţie ce ţine de personalitatea cadrului didactic şi elevului, precum şi de 

climatul socio-afectiv în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 
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