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RÉSUMÉ: Dans la littérature, la créativité est considérée comme une 
fonction de la psyché qui rend possible la création, sous la forme d’un 
produit immatériel ou matériel. Nous pouvons considérer comme un 
apprentissage créatif l’approche définie par le processus naturel de 
curiosité et de désir de savoir. En revanche, l’apprentissage fondé sur 
l’autorité exige que les élèves aient un certain nombre de compétences 
de réflexion telles que: reconnaissance, mémorisation, raisonnement 
strict. Il a été constaté que les enfants choisissent souvent l’apprentis‑
sage de manière créative et rejettent la mémorisation des informations 
fournies par les enseignants de manière traditionnelle.
MOTS CLÉS: lecture, créateurs, mémorisation, l’apprentissage, désir de 
savoir

Definiţia creativităţii

Cunoscută mai ales ca o problemă a psihologiei moderne, creativita‑
tea este un atribut, o capacitate sau o funcţie a personalităţii, în general, 
şi a unor aptitudini sau procese psihice, în special. Circuitul ştiinţific a 
început să vehiculeze conceptul creativitate prin intermediul sociologului 
de origine română J. L. Moreno (1892–1974), cu referire la metoda socio‑
metrică pe care acesta a definit‑o. Mai târziu s‑a considerat creativitatea 
drept capacitatea de a remodela datele percepute de conştiinţă într‑o mani‑
eră personală. Schaub şi Zenke susţin că gândirea productivă şi divergenţa 
sunt elemente componente ale gândirii creative (Schaub şi Zenke, 2001, 
pag. 52).

În literatura de specialitate, creativitatea este considerată o funcţie a 
psihicului care face posibilă creaţia, sub forma unui produs nematerial sau 
material. Numeroşi cercetători susţin că, în psihologie, termenul a fost 
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introdus în anul 1937 de G. Allport, conceptual semnificând capacitatea 
de a produce noul, sau desemnând predispoziţia generală a personalităţii 
umane spre nou, precum şi o anumită organizare a proceselor psihice în 
sistemul personalităţii. Astăzi sunt recunoscute trei criterii pentru defini‑
rea modului de gândire creativ:

a) ineditul comportamental;
b) produsele acestui tip de raportare la realitate trebuie să aibă o 

finalitate;
c) creaţia trebuie să implice o elaborare a unei intuiţii neaşteptate, a 

cărei abordare să fie coerentă cu sine.
Pe de altă parte, alţi oameni de ştiinţă susţin că fenomenul creativită‑

ţii poate fi echivalent cu o gândire flexibilă. Cu toate acestea nu se poate 
confunda un comportament definit prin creativitate cu un mod de gândire 
divergent, căci s‑a demonstrat că mulţi oameni cu o gândire neobişnuită 
nu au fost niciodată creativi. Din perspectiva didactică, un elev creator 
este acela care, cel puţin într‑un domeniu de studiu, rezolvă probleme 
şi oferă soluţii logice, fără ajutor, într‑un mod eficient şi într‑o manieră 
nonconformistă.

Însuşirile creativităţii

a) Fluidatea – posibilitatea de a crea mental, în scurt timp, un univers 
imagistic; sunt indivizi care ne surprind prin „bogăţia” de idei, viziuni, 
unele total năstruşnice, dar pe care noi nu ni le‑am putea imagina.

b) Plasticitatea‑constă în uşurinţa de a schimba punctul de vedere, 
modul de raportare la un dat al realităţii, în condiţiile dovedirii inoperante 
a unui mod de abordare comun.

c) Originalitatea este expresia noutăţii, a inovaţiei; ea se poate constata 
când vrem să testăm posibilităţile cuiva, „prin raritatea, raportată la alte 
răspunsuri similare, a unei reacţii, a unor concepte”. Neîndoielnic, ne gân‑
dim la raritatea a ceva util, altfel ar trebui să apreciem bolnavii mintal, care 
au un mod de a gândi aberant, neobişnuit. 

Fiecare dintre aceste trei însuşiri are însemnătatea ei; caracteris‑
tica principală rămâne originalitatea, ea garantând valoarea finalităţii 
demersului creator. O gândire creatoare implică dezvoltarea unei serii 
de abilităţi cum ar fi: evaluarea (aptitudinea de a intui problemele şi de 
a observa elementele lipsă), gândirea divergentă (cea care face posibilă 
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obţinerea de soluţii multiple la o problemă) şi capacitatea de a redefini 
problemele.

Putem considera drept învăţare creatoare demersul definit prin pro‑
cesul natural al curiozităţii şi dorinţei de a cunoaşte. În contrast, învă‑
ţarea bazată pe autoritate cere elevilor o serie de abilităţi de gândire ca: 
recunoaşterea, memorarea, raţionamentul strict. S‑a constatat că, adese‑
ori, copiii aleg învăţarea într‑o manieră creativă, şi resping memorizarea 
informaţiei oferite de profesori în manieră tradiţională.

Rolul şi factorii creativităţii

Literatura de specialitate vorbeşte despre existenţa a trei factori de 
care depinde creativitatea unei persoane într‑un anumit domeniu: 

1. Deprinderile specifice domeniului
Acestea reprezintă resursele talentului, educaţiei şi experienţei într‑o 

anumită sferă a cunoaşterii; într‑o anumită măsură, aceste date definesc 
fiinţa înainte de a se naşte. Educaţia şi experienţa pot face mult pentru 
dezvoltarea unor talente; se ştie însă că orice talent trebuie cultivat, oricât 
de intensă ar fi manifestarea lui.

2. Gândirea creativă şi deprinderile de lucru 
Folosirea deprinderilor într‑un anumit domeniu, în mod diferit, 

depinde în bună măsură de stilurile de lucru, de modul de gândire şi chiar 
de particularităţile personalităţii fiecăruia. Se pare că unele facultăţi ale 
gândirii sunt moştenite genetic, dar sunt şi ipostazieri ale gândirii creative 
– este vorba despre stilurile de lucru – a căror ameliorare poate fi realizată 
prin educaţie şi prin experienţă. Un stil de lucru creativ este marcat de: 

– dorinţa de a realiza lucruri bune;
– puterea de a focaliza eforturile şi a atenţia într‑un timp mai 

îndelungat;
– abandonarea ideilor nefezabile, amânarea problemelor aparent 

insurmontabile; 
– perseverenţă în faţa dificultăţilor;
– dorinţa de a munci cu dăruire.
Unele persoane sunt în mod natural mai înclinate spre gândirea cre‑

ativă. Trăsăturile‑cheie ale persoanelor cu niveluri înalte de creativitate 
sunt: 

– un program de muncă disciplinat
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– perseverenţa, chiar şi în caz de frustrare; 
– independenţa;
– netolerarea situaţiilor neclare;
– abandonul conformismului faţă de stereotipurile societăţii;
– motivarea proprie pentru o muncă de calitate; 
– dispoziţia de asumare a riscurilor.
3. Motivaţia intrinsecă
Aceasta reprezintă energia ce pune în mişcare activitatea creativă. 

Motivaţia intrinsecă poate fi şi ea, într‑o anumită măsură, înnăscută. Dar 
ea este legată în bună măsură de realitatea socială care defineşte existenţa 
persoanei. Motivaţia intrinsecă a cuiva este dependentă de interesul pen‑
tru o sarcină de lucru sau alta, ori de referentul social la care se raportează 
individul. Interesul poate fi aşadar considerat o coordonată a motivaţiei 
intrinseci. Acestuia i se adaugă anumite competenţe pe care persoana le 
are într‑un domeniu. 

Dezvoltarea creativităţii elevilor

În ultimul timp nu se realizează o distincţie evidentă între o persoană 
comună, în ceea ce priveşte modul de gândire, şi una creativă. Oricine 
poate face o îmbunătăţire în munca sa, o mică inovaţie sau invenţie. 
Plecând de la această premisă, predicţia şi diagnoza capacităţii creative a 
elevilor este unul dintre aspectele importante ale activităţii profesorilor, 
indiferent de specialitatea lor. Există o serie de elemente analizabile atunci 
când ne referim a maniera de predicţie a creativităţii elevilor, cât şi modul 
în care aceasta se manifestă.

Problematica psihopedagogică a creativităţii se manifestă prin enume‑
rarea unor principii, tehnici şi procedee. Analizând conceptul din punct de 
vedere al psihologiei comunicării, cercetătorul Jean Claude‑Abric (2002, 
pag.119) susţine că principiile de bază ale creativităţii în grup sunt: relaţiile 
dintre membrii grupului, absenţa unei atitudini evaluative între aceştia, 
caracterul eterogen al echipei şi, nu în ultimul rând, implicarea ei în acti‑
vităţi specifice, care să dezvolte spiritul ludic. 

Din perspectiva didacticii postmoderne, metodele de dezvoltare a cre‑
ativităţii, precum: brainstormingul, sinectica, metoda Phillips 66 dezvolta‑
rea panel, debate, ca forme de dezbatere aparţinând metodelor interogative. 

1. După ce o perioadă îndelungată s‑a făcut o legătură între succesul 
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şcolar şi creativitatea elevilor, acum s‑a ajuns la concluzia că rezultatele 
acestora în cadru instituţionalizat nu reprezintă un criteriu obiectiv pentru 
definirea şi investigarea a creativităţii elevilor. 

Urmărindu‑se corelaţia statistică dintre randamentul şcolar şi creati‑
vitate se observă că relaţia dintre aceste două elemente este validă la copiii 
în vârstă 11–12 ani şi 14–15 ani. Corelaţia îşi găseşte explicaţia în două 
premise: dezvoltarea fluidităţii verbale în relaţie cu funcţiile gândirii la 
categoriile de vârstă menţionate, respectiv faptului că învăţământul nostru 
este încă dominant verbal, oferind sarcini care presupun existenţa acestei 
aptitudini.

S‑a încercat, în urma unor analize ştiinţifice, să se evidenţieze faptul 
că, în învăţământul românesc, şansele de a obţine un randament şcolar 
superior sunt favorabile pentru cei care excelează prin inteligenţă (îndeo‑
sebi o inteligenţă de tip logico‑matematic), faţă de elevii care sunt creativi. 
Statistica pare să ne demonstreze aşadar că o corelaţie între inteligenţă şi 
creativitate nu este obligatorie pentru succesul şcolar. Altfel spus, creati‑
vitatea elevilor se poate manifesta şi neînsoţită de o inteligenţă superioară. 
Comportamentele care pot indica prezenţa creativităţii în cazul elevilor 
sunt: ajungerea, prin metode proprii, la descoperirea unor adevăruri ştiute, 
identificarea unor soluţii originale şi inedite în rezolvarea diferitelor pro‑
bleme; învăţarea de tip logic; aplicarea cu uşurinţă a cunoştinţelor în prac‑
tică; realizarea conexiunilor între informaţiile predate la diferite obiecte de 
învăţământ; formarea rapidă a priceperilor şi deprinderilor.

O dependenţă evidentă există între modul de organizare şi de orientare 
a procesului didactic şi dezvoltarea gândirii creatoare. Un viciu al acestui 
proces poate genera o gândire clişeistică. Dacă profesorul se mulţumeşte 
cu reproducerea textuală, de către elevi sau studenţi, a informaţiilor şi 
acordă note mari doar pentru abilitatea de a reda materialul, înţeles ori nu, 
educabilii vor considera suficientă această reproducere şi nu se vor strădui 
să prezinte materialul consultat (notiţe, manual, bibliografie) într‑o formă 
personală, să gândească asupra lui, să caute soluţii originale etc. Evident, 
altele vor fi rezultatele atunci când este evaluată şi stimulată corespunzător 
creativitatea, dorinţa de a găsi soluţii originale, de a gândi independent. 

Se ştie că, în grup, eficienţa activităţii creşte; o gândire este mai pro‑
ductivă atunci când problemele sunt abordate din perspectiva grupului, şi 
nu a individului. Ceea ce determină, în primul rând, productivitatea mai 
mare a grupului, este mărirea flexibilităţii gândirii subiecţilor în condiţiile 
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lucrului în grup. Dat fiind faptul că orientarea cognitivă a subiecţilor poate 
fi diferită, în cursul rezolvării are loc o deconstrucţie a clişeelor. Relaţia din 
cadrul grupului determină o mărire a flexibilităţii gândirii fiecărui membru 
al grupului, ceea ce duce la o anumită uşurinţă în eliminarea dificultăţilor. 

2. Creativitatea poate fi indicată şi de rezultatele pe care un elev le 
obţine la o anumită disciplină, de uşurinţa cu care elevul gestionează o 
anumită materie, respectiv modul de a obţine rezultate deosebite.

3. Activităţile extracurriculare. S‑a demonstrat faptul că aceste activi‑
tăţi sunt relevante pentru evidenţierea creativităţii elevilor. În ciuda încer‑
cărilor pe care le face pentru a se moderniza, şcoala este deseori un spaţiu 
care nu încurajează modalităţile de manifestare a capacităţilor personale. 
De aceea, modul de manifestare a elevului în afara programului şcolar 
poate cuantifică şi capacitatea creatoare a acestuia.

4. Relaţia dintre vârstă şi creativitatea elevilor. În forma sa artistică, 
expresivă creativitatea defineşte orice vârstă. Alte modalităţi de exprimare 
a creativităţii pot fi evidenţiate urmărindu‑se elementele de noutate şi ori‑
ginalitate ale producţiilor elevilor.

Tendinţa de creativitate la copil este prezentă chiar şi în cazul în care 
ipostaze ale creativităţii se manifestă într‑o proporţie mai redusă decât cele 
care presupun reproducerea. Elevul de vârstă mică dovedeşte creativitate 
atunci când se străduieşte să identifice singur modalităţi de abordare a 
noilor situaţii. Colorarea unui desen altfel decât o fac toţi ceilalţi, încheie‑
rea originală a unei povestiri sunt exemple de manifestare a creativităţii. 
Când copilul creşte, creativitatea se manifestă la alte paliere, permise de 
o dezvoltare psihică şi cognitivă superioare. Acum creativitatea se poate 
manifesta atât la şcoală, cât şi în cazul activităţilor extracurriculare. 

În adolescenţă, dezvoltarea diverselor procese psihice şi cognitive care 
pot contribui la conturarea imaginaţiei se încheie, iar factorii specifici cre‑
ativităţii adulte sunt gata constituiţi.

5. Alte mijloace de predicţie a creativităţii ar fi: 
– uşurinţa cu care găseşte modalităţi atractive de a‑şi ocupa timpul 

liber; 
– preferinţa pentru o vestimentaţie deosebită, care iese din tiparele 

vârstei;
– capacitatea de a identifica în lucrurile obişnuite surse ale 

amuzamentului;
– dispoziţia ludică;
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– endinţa de a desena în timpul orei.
Aceşti predictori enumeraţi reprezintă obiectivări ale creativităţii 

în fenomene palpabile şi, deci, accesibile, dar cu caracter nespecific, ele 
putând genera coordonate aproximative ale creativităţii. 

Dacă ne referim la mediul şcolar, creativitatea copiilor poate fi evalu‑
ată astfel: 

1. Studierea rezultatelor activităţii (cele desfăşurate în cadru organizat, 
la şcoală şi cele din afara şcolii). 

2. Studiul de caz – are dublă utilizare atât ca diagnosticare, cât şi drept 
modalitate de incitare a creativităţii.

3. Metoda aprecierii (a interevaluării sau autoaprecierii) – are o dublă 
funcţionalitate: este mijloc de identificare a performanţelor creative şi 
reprezintă un cuantificator prin care se confirmă produsele obţinute prin 
intermediul testelor de creativitate. Metoda utilizează trei tehnici distincte: 

– se identifică primul şi ultimul elev dintr‑un colectiv din perspective 
rezultatelor la o anumită disciplină/domeniu; 

– sunt clasificaţi şi ierarhizaţi toţi elevii;
– sunt evaluaţi, prin note, elevii, în funcţie de o anumita exigenţă com‑

portamentală sau de performanţă.
4. Metoda testelor. De remarcat varietatea opiniilor în acest sens‑fie 

sunt considerate variante ale testelor de inteligenţă, fie modalităţi de a 
investiga zone greu accesibile altor probe. 

Tradiţional vs modern în stimularea creativităţii

De multe ori, una dintre principalele metode de lucru în clasă este 
expunerea didactică. Didactica modernă a demonstrat că această metodă 
nu este suficientă pentru asimilarea cunoştinţelor. De fapt, învăţarea pre‑
supune mult mai mult. Învăţământul centrat pe această metodă a fost aspru 
criticat din cauza discrepanţei dintre cunoştinţele achiziţionate în şcoală 
şi lumea exterioară.

Cauza o reprezintă faptul că elevul încă este considerat obiect al învă‑
ţării şi modalitatea conservatoare de evaluare, care presupune de multe 
ori reproducerea unor. Gradul înalt de generalitate al lecţiilor, abstractiza‑
rea excesivă, tendinţa unor profesori de a preda cât mai multă informaţie, 
deseori depăşind programa şcolară, nu răspund nevoii de flexibilizare şi 
diversificare a gândirii elevilor. Încercările elevilor de ieşire din tipare, 
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prin răspunsuri nonconformiste sunt deseori traduse drept încălcări ale 
regulilor, care, de fapt, închistează creativitatea. Ca o reacţie la aceste ten‑
dinţe, încă de la începutul sec. al XX‑lea, s‑a criticat pasivitatea întreţinută 
a elevilor în procesul educaţiei, considerându‑se şcoala drept o lume fără 
conexiuni în planul. Realităţii, iar planurile şi programele de învăţământ 
rigide.

Au fost dezvoltate metode şi modele noi, printre ele numărându‑se şi 
metoda proiectelor. Elevii erau îndemnaţi şi susţinuţi să‑şi exprime intere‑
sele de studiu în mod deschis, fără nicio condiţionare legată de materie sau 
de programă. Apoi, cu sprijinul profesorului, elevii urmăreau să dezvolte 
proiectul care aborda o problematică anume. Sursele de informare, biblio‑
grafia erau stabilite clar de la început. Odată finalizat proiectul, elevul avea 
posibilitatea de a‑şi alege altul. Aparent focalizată pe interesul elevului, 
metoda prezintă şi limite, deoarece relativismul în abordare şi evaluare 
era destul de mare, iar interesele elevilor nu erau întotdeauna în acord 
cu finalităţile educaţionale. Astfel, s‑a renunţat la această formă de orga‑
nizare. Anumite sisteme educaţionale folosesc o variantă îmbunătăţită a 
acestei metode. Astfel, metoda proiectelor individuale este folosită pentru 
a parcurge, în manieră individualizată, conţinuturi de învăţare clare şi bine 
precizate prin programe. 

În ultima vreme, autorii de manuale propun elevilor şi profesorilor 
suporturi în vederea identificării unor surse de informaţii suplimentare, 
inclusiv surse web. Elevii realizează proiectele îndrumaţi de profesor, în 
funcţie de capacitatea proprie, de interesele cognitive dar şi de capacită‑
ţile individuale. Validarea activităţii generează posibilitatea abordării unui 
nou proiect. Se încearcă prin aceste modalităţi dezvoltarea creativităţii şi a 
gândirii elevului, transformându‑l pe acesta din obiect în subiect al învăţă‑
rii. Propunerea dezvoltată anterior este forma individuală de organizare a 
învăţământului. Pe lângă aceasta, poate fi utilizată şi organizarea activităţii 
pe grupe mici (4–5 elevi). Aceste două metode reprezintă alternative la 
forma frontală de organizare a învăţământului, în care profesorul lucrează 
cu întreaga clasă simultan şi elevul e prea puţin activ.

Didactica modernă oferă, printre altele, drept metode principale de 
predare‑învăţare problematizarea şi învăţarea prin descoperire. Aceste 
metode urmăresc transmiterea noilor cunoştinţe elevilor sub forma unor 
situaţii practice care să ridice probleme. Idealul ar fi ca subiectul învăţă‑
rii să fie obişnuit să găsească probleme, a căror rezolvare să fie urmarea 
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firească. Psihologia contemporană a scos în evidenţă avantajele lucrului 
în grup şi ale învăţării prin cooperare. Mai întâi s‑a constatat că, lucrând 
în grup, sunt identificate mult mai multe idei decât individual. O idee a 
unui membru al grupului poate fi preluată de un altul şi dezvoltată într‑o 
manieră creativă. 

Cele mai importante probleme referitoare la această metodă se referă 
la faptul că astfel de activităţi sunt cronofage şi presupun o selectare atentă 
a conţinuturilor învăţării. În aceste condiţii, expunerea didactică nu poate 
fi complet eliminată. Dar şi o lecţie bazată pe expunere poate fi activă, cu 
condiţia ca ea să vină în întâmpinarea unor probleme identificate fie de 
profesor, fie chiar de elev. 

Problematizarea conţinuturilor poate fi astfel o alternativă viabilă în 
vederea eficientizării expunerii şi a dezvoltării gândirii creative a elevilor. 
Nu trebuie ignorat faptul că inovarea la nivelul metodelor şi procedeelor 
didactice presupune schimbări la toate nivelurile procesului educaţional:de 
la organizare şi dotare materială a învăţământului, până la aspecte privind 
conţinuturile învăţământului şi evaluarea. Implicaţiile sunt multiple şi 
numeroase; activizarea elevului, modalităţile de stimulare a gândirii lui 
trebuie să fie însoţite de noi metode de evaluare (reproducerea informaţi‑
ilor a devenit, de mult timp, caducă). 

Metode pentru stimularea creativităţii

Cea de‑a doua modalitate de înlăturare a blocajelor creativităţii se 
referă la folosirea unor metode de dezvoltare a creativităţii de grup, care 
favorizează asociaţia liberă a ideilor, ajută indivizii să se relaxeze, să mini‑
malizeze spiritul critic şi să genereze idei provocatoare. Amintim, printre 
acestea, următoarele:

– Brainstorming‑ul ori „furtuna de creiere” este o metodă interactivă 
de dezvoltare de idei noi ce rezultă din dialogul dezvoltat de interlocutori, 
fiecare venind cu anumite sugestii. Finalitatea dialogului este concretizată 
în alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. 

– Sinectica este numită şi metoda analogiilor sau metoda asociaţiilor 
de idei. Termenul de sinectică provine din grecescul synecticos („syn” – „a 
aduce împreună” şi „ecticos” – „elemente diverse”), sugerând mecanismul 
de funcţionare a metodei: idei care nu par să aibă legătură între ele sunt 
asociate, prin analogie dezvoltându‑se creativitatea participanţilor. 
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– Tehnica 6/3/5 este asemănătoare brainstorming‑ului. Ideile noi însă 
se consemnează pe hârtie, care circulă între participanţi. Metoda mai este 
numită brainwriting.

De ce se numeşte astfel această metodă? Răspunsul este simplu:
− cei 6 membri din grup consemnează pe hârtie 
− 3 soluţii, pentru o problemă indicată, timpul de lucru la o problemă 

fiind 5 minute 
– Metoda Philips 6/6 (poartă numele celui care a testat‑o) şi este ase‑

mănătoare celor anterioare, cu deosebirea că timpul de lucru este de 6 
minute pentru cei 6 participanţi. 

– Metoda panel – este o metodă de stimulare a creativităţii prin folosi‑
rea unui grup de experţi. Denumirea provine din grecescul “panel”, însem‑
nând “panou”. Metoda propune experţilor din diverse domenii rezolvarea 
unei probleme fără legătură cu specializarea lor. 

În activitatea didactică zilnică, metoda se poate materializa prin inter‑
mediul lucrului în grup/echipă (elevii se documentează şi propun soluţii 
pentru problemele oferite de profesor

Activităţi care pot dezvolta creativitatea

1. Formulează trei întrebări la care ţi‑ai dori să‑ţi răspundă un personaj 
din opera studiată.

2. Identificaţi minimum cinci utilizări ale creionului/unei coli de hâr‑
tie, cretei.

Exemplu (pentru o coală de hârtie): ca suport pentru desen/grafică, 
pentru scris, ca semn de carte, ca element de decor, material pentru con‑
fecţionarea unor obiecte/imagini etc.

3 Construiţi o povestire în care vă imaginaţi că: 
– personajele puteau comunica prin telefon;
– personajele ar fi avut capacitatea de a‑şi citi gândurile;
– răul ar fi fost înlăturat chiar de la început;
– opera ar fi avut un alt final.
4. Grupaţi în echipe de câte 3, 4 sau 5 copii, aceştia vor avea de rezolvat 

o sarcină. Câştigă grupa care găseşte cele mai multe însuşiri (se precizează 
timpul pe care îl au la dispoziţie)

Grupa 1: Identificaţi cât mai multe atribute/însuşiri pentru substanti‑
vul „codru”.
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Grupa a 2‑a: Identificaţi însuşiri potrivite/adjective pentru substanti‑
vul „furnică”.

Grupa a 3‑a: Identificaţi cât mai multe atribute potrivite pentru sub‑
stantivul „copac”.

Grupa a 4‑a: Identificaţi cât mai multe însuşiri potrivite pentru sub‑
stantivul „mare”. 

5. Imaginează‑ţi că lucrurile se comportă ca fiinţele. Ce pot face ele? 
Exemplu: valurile: plâng, se joacă, se retrag, şoptesc.

6. Cum poate fi............? (cerul, râul, gândul, natura)

Exemple de jocuri prin care se stimulează creativitatea:
1. Ce cuvinte au legătură cu......
Se solicită elevilor enumerarea cuvintelor care le trec prin minte sau 

au legătură cu un anumit cuvânt. Enumerarea va fi urmată de realizarea 
unor hărţi mentale (metoda ciorchinelui) cu ajutorul acestor cuvinte, întâi 
frontal, apoi în grupe sau individual. Posterele cu hărţile mentale pot fi afi‑
şate în clasă şi văzute de copii într‑un „tur de galerie”. Se dezvoltă gândirea 
laterală şi analogică.

2. Perechi amuzante
Se cere găsirea unor perechi de cuvinte/substantive care au formă 

asemănătoare şi dau impresia că fac parte din aceeaşi familie de cuvinte. 
Exemplu: lup – lupă; par – pară; cocoş – cocoaşă; ciob – cocioabă. Se dez‑
voltă flexibilitatea şi gândirea divergentă.

3. Jocul întrebărilor 
Se cere formularea a cât mai multor întrebări referitoare la un obiect 

cunoscut sau la o imagine. Exemplu: foc, stele, aer, ocean.
Jocul preia proba de tip problematic şi urmăreşte dezvoltarea flexibili‑

tăţii şi fluenţei gândirii, precum şi a gândirii laterale.
4. Jocul însuşirilor neobişnuite
Se urmăreşte găsirea unui număr cât mai mare de adjective care arată 

însuşiri neobişnuite, ce pot fi asociate unor substantive. Se insistă pe crea‑
rea unor imagini artistice şi asupra personificărilor, urmărindu‑se sesizarea 
unor elemente ascunse, dar esenţiale.

5. Ce aş face dacă aş fi...?
Se cere copiilor să‑şi amintească o poveste sau un basm şi li se suge‑

rează să se pună în locul personajului. Fiecare copil va repovesti basmul 
din acest punct de vedere, având voie să modifice faptele/evenimentele 
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după cum crede că ar fi reacţionat în respectivul moment după stările lui 
sufleteşti. Copiii pot însoţi povestea cu mişcare, gesturi, paşi de dans. Se 
cultivă capacitatea empatică.

6. Proiectul (Romanul în perioada interbelică)
Suntem în 1939.Faceţi parte dintr‑o echipă respectabilă de jurnalişti, 

care creează un ziar în care analizează evoluţia romanului în perioada 
interbelică. Echipa dumneavoastră va analiza realizările din perioada 
1920–1938. Editorul dumneavoastră doreşte să vă concentraţi pe următoa‑
rele direcţii: opinii ale criticii literare pe marginea evoluţiei speciei, tipuri 
de roman publicate, caracteristici, personaje, particularităţi stilistice. Veţi 
crea un ziar de 4 pagini cuprinzând imagini, texte care evidenţiază relaţia 
dintre literatură şi celelalte arte şi articole pe tema propusă. Pentru această 
temă, veţi lucra în echipe de câte 4 şi veţi îndeplini următoarele sarcini:

1. Scrieţi un ziar de 4 pagini cu cel puţin 8 articole. Aceste articole vor 
prezenta „existenţa” romanului în perioada interbelică. Vă propunem să vă 
exprimaţi şi opiniile de cititor al acestor romane.

2. Ziarul trebuie să aibă cel puţin 8 ilustraţii. 
3. Daţi un nume ziarului şi asiguraţi‑vă că toţi ziariştii din echipa dum‑

neavoastră au participat la proiect.
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