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Motto: 
“Creativitatea este o floare atât de delicată, 

încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă  adesea chiar înainte 

ca ea să se poată transforma în floare” 
             T. Carlyl 





  
 

Creativitatea expresivă            
Creativitatea productivă 
Creativitatea inventivă          
Creativitatea inovatoare 
Creativitatea emergentă 
  
  
 

productivitate utilitate eficienţă 

valoare noutate originalitate 

Se caracterizează  printr-o multitudine de sensuri: 

 



Fluiditatea 

Flexibilitatea 

Originalitatea 

• Se manifestă prin 
uşurinţa exprimării 

•  Constă în uşurinţa de a 
schimba punctul de 
vedere 

• Este expresia noutăţii, 
a inovaţiei 

 

Etape
: 2.incubaţia  4. verificarea 

3. inspiraţia 1.prepararea 

   Factorii  
   creativităţii: 



Factori care blochează 
creativitatea: 









Limba română în clasele I-IV are alocat  34 % din 
numărul total de ore, ceea ce denotă  poziţia sa 

centrală în sistemul disciplinelor de învăţământ. 

Procesul învăţării 
citirii şi scrierii 

Formarea capacităţii 
de comunicare 

Studiul elementelor 
de construcţie a 

comunicării 

Formarea capacităţii 
de lectură 

Domeniile studiului limbii şi literaturii române în cultivarea spiritului creator  



Activităţi 

de învăţare 

cu caracter 

creativ: 

Versuri 
pe baza 

unor 
cuvinte 

Organi-
zarea de 
jocuri şi 
concur-

suri 



Tipuri de 
compuneri întâlnite 

în practica 
didactică 

bazate pe 
texte citite 

cu forme speciale 
(scrisoarea, 
telegrama) 

bazate pe 
imaginaţia 

creatoare a elevilor 

bazate pe 
observaţie şi 
experienţă 

după 
tablouri 

libere 

 

 







DESCRIE 



CE? 

CINE? 

DE CE? 

UNDE? 

CÂND? 













CIORCHINELE  



ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM AFLAT 

JURNALUL  CU DUBLĂ INTRARE 





      CVINTETUL  



MATEMATICA ŞI CREATIVITATEA  
 

  În cadrul orelor de matematică putem influenţa gândirea 
creativă a elevilor prin diferite modalităţi: 

    a) Propunerea unor exerciţii variate de calcul oral şi 
scris, gradate din punct de vedere al dificultăţii, care să apeleze 
la resursele intelectuale ale elevilor;  

   -Ce număr este mai mare/mai mic decât................. -Măreşte/ 
micşorează cu atât/ de atâtea ori............... -Cât obţinem dacă 
adunăm/ scădem numărul............ -Adaugă..... la suma/diferenţa 
numărului................... -Scade ........din suma/diferenţa 
numărului................. -Cât poate fi un termen dacă suma/ 
diferenţa este...... -Găseşte numărul care verifică 
relaţia......................... -Stabileşte valoarea de 
adevăr/fals.............................. -Alege rezultatul corect din 
variantele date................ -Calculează suma/diferenţa dintre –cel 
mai mare număr de....cifre -cel mai mic număr de.......cifre -
Scrie numărul de tipul.........  



   

  b)Formularea unor întrebări care să se adreseze 

gândirii, să-i incite pe elevi la căutare, redescoperire, analiză, 

interpretare, soluţionare, verificare;  

  c) Rezolvarea unor probleme care să-i pună pe elevi în 

situaţia ,, să vadă” rezolvarea, să întrebe, să combine, să 

structureze, să caute modalităţi multiple de prelucrare a datelor, 

să le dezvolte în timp raţionamentul deductiv şi reprezentările 

spaţiale. Vom insista asupra -reorientării elevilor în găsirea 

diverselor căi de rezolvare; -descoperirii unor soluţii de 

rezolvare mai scurte, mai elegante, mai creative; -capacităţii de 

a interveni, de a structura şi modifica problema dată;  



  d) Compunerea de probleme , activitate care-i învaţă 

pe elevi să selecteze date, să le combine, să formuleze 

întrebări, să descopere căi de rezolvare, să valideze rezultatele; 

Este o modalitate de activiza vocabularul, de a spori nivelul de 

cunoştinţe, de a stimula activitatea intelectuală.  

 e) Jocul matematic, valoros şi plăcut prin libertatea de 

gândire şi acţiune, de cultivare a încrederii, de manifestare a 

iniţiativei. Folosit cu pricepere, el aduce surpriza, aşteptarea, 

întrecerea şi suprimă stările de încordare.  
 f) Curiozităţile matematice, şaradele, problemele 

versificate asigură un veritabil exerciţiu mintal, stimulează 

curiozitatea, promovează îndrăzneala, verifică isteţimea, 

dezvoltă capacităţile intelectuale. 



 Compunerea de probleme - modalitate de dezvoltare a 
creativitatii elevilor  

 Lecţiile desfăşurate pe baza metodelor interactive duc la 
eficientizarea procesului educaţional într-un concept facil, 
atractiv.  

 În clasele primare se pune temelia învăţământului matematic, 
iar de felul cum este organizat şi orientat procesul de predare-
învăţare depinde dezvoltarea gândirii independente şi creatoare 
a elevilor.  

 Rezolvarea de probleme şi în mod deosebit compunerea de 
probleme matematice prezintă o importanţă deosebită pentru 
dezvoltarea flexibilităţii gândirii de tip divergent la elevii din 
ciclul primar.  

 Originalitatea este o trăsătură a flexibilităţii ca urmare a 
caracterului inedit al răspunsurilor şi soluţiilor.   



Propunerea unor probleme  

 

  -probleme de acţiune sau punere în scenă; -creare de 

probleme după imagini; -probleme după model prezentat 

anterior; -probleme cu indicarea operaţiei ce trebuie 

efectuată; -probleme create după plan stabilit; -probleme 

cu întrebări posibile; -probleme cu întrebare 

probabilistică; -probleme după exerciţiu simplu sau 

compus; -probleme după exerciţiu simbolic; -probleme cu 

început dat; -probleme cu mărimi/ valori numerice date; -

probleme în care intervine modificarea datelor; -probleme 

de logică şi perspicacitate; -crearea liberă de exerciţii şi 

probleme;  



  Propunerea unor astfel de teme , utilizarea unor metode 

active, modalităţile de organizare a activităţii ( frontal, grupe, 

individual) dezvoltă în egală măsură interesul pentru studiul 

matematicii, capacitatea de gândire creativă, abilităţile de lucru. 

 Stimularea gândirii active şi creativităţii poate fi posibilă 

şi prin participarea elevilor la diferite concursuri tematice ( gen 

Eurojunior, Olimpiadele cunoaşterii, etc.) .Ele vizează 

dezvoltarea capacităţilor intelectuale, posibilitatea de adaptare 

la situaţii noi, promovarea spiritului competitiv. Primii paşi în 

stimularea creativităţii o constituie crearea cadrului adecvat 

care să permită eliberarea copiilor de tensiuni şi să favorizeze 

comunicarea liberă, astfel ca elevii cu tendinţe spre pasivitate , 

neobişnuiţi cu efortul intelectual, să intre treptat în procesul 

muncii intelectuale, prin dorinţa de autoafirmare.  











Condiţii ale stimulării creativităţii artistice: 

 

 conduita creativă a cadrului didactic; 

 climatul în care se desfaşoară lecţia; 

 dobândirea unor cunoştinţe specifice; 

 dezvoltarea gândirii artistico-plastice a elevilor; 

 realizarea corectă a evaluării; 

 libertatea şi respectul acordat capacităţilor copiilor; 

 utilizarea unor metode de stimulare a creativităţii 
artistice. 

 



  Prin predarea educatiei plastice si nu numai, 
invatatorul are un rol deosebit de important in formarea 
“omului creativ”, a celui care poate distinge valoarea de 
nonvaloare, care isi doreste sa traiasca intr-un mediu plin 
de culoare. Astfel scoala va participa activ la combaterea 
<<analfabetismului estetic>>. 

  Folosind culorile si metodele de stimulare a 
creativitatii in procesul de invatare, creste randamentul 
scolar la toate disciplinele.  

     In consecinta, noi invatatorii suntem “creatorii” oamenilor 
de maine si de aceea trebuie sa-i educam cum se cuvine. 

                     

                        “      Căci ei vor fi în lume şi în viaţă  
                     Asa cum noi le-am spus şi arătat, 
                     Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă 
                     Şi-un lung popor e-acum de noi format.” 
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Clasa 

pregătitoare şi 

clasa I 



Clasele a II-a , a III-a,  a IV-a 




