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The exigency of contemporary life and the need to face the complex problems and changes in different sectors of 

activity have turned the problem of creativity and its development into a priority. Under these circumstances, the cul-
tivation of individual and group creativity represents a major desideratum of education, generally, and of pre-school 
education, especially.  

Creativity, as a psychic activity in the structure of psychic phenomena, does not appear only on the highest stages of 
ontogenesis, but, in specific forms, it is developed since early childhood. Taking into account the maximum receptivity 
of pre-school age, which obliges to preoccupations for an early formative process, we estimate that, within the educational 
process in kindergarten, stimulating child’s activity holds a special place.  

 
 
Creaţia ca activitate psihică în structura fenomenelor psihice nu apare doar pe treptele înalte ale ontoge-

nezei, ci, în forme specifice, se manifestă din copilărie. Încă din preşcolaritate, dacă nu chiar mai devreme,  
se poate vorbi de creativitate potenţială, care face posibilă creaţia ca activitate psihică, dar desăvârşirea ei 
depinde de acţiunea experienţială din primele vârste ale copilului. Având în vedere receptivitatea maximǎ a 
vârstei preşcolare, care obligǎ la preocupări pentru un proces formativ timpuriu, considerăm că în cadrul 
procesului educativ din grădiniţǎ stimularea creativităţii deţine un loc deosebit. În acest sens, valorificarea 
diferitelor conţinuturi ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă în cadrul unor modele pedagogice con-
crete este foarte utilă. 

Elaborarea unor modele pedagogice de stimulare a creativităţii copilului preşcolar necesită cunoaşterea şi 
respectarea unor elemente cu care operează didactica învăţământului preşcolar în această privinţă.  

Definit în termeni generali, conţinutul învăţământului are înţelesuri care vizează substratul filozofic in-
contestabil al procesului didactic, proces reductibil la transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor, priceperilor, 
deprinderilor şi atitudinilor sau, mai pe scurt, a cunoştinţelor şi capacităţilor. Cu aceste noţiuni operează 
frecvent atât didactica generală, cât şi didactica învăţământului preşcolar. 

Cunoştinţele reprezintă rezultatul reflectării realităţii obiective în conştiinţa oamenilor şi desemnează 
capacitatea acestora de a şti, a înţelege ceea ce ar exista în natură şi societate. În funcţie de nivelul la care  
se ridică şi se implică procesele psihice de reflectare a realităţii obiective, se pot distinge două categorii de 
cunoştinţe: cunoştinţe empirice şi cunoştinţe ştiinţifice. 

Cunoştinţele empirice rezultă din contactul direct al omului cu obiectele şi fenomenele lumii înconjură-
toare; ele sunt expresia propriei experienţe de cunoaştere şi umanizare. Din aceste motive, ele poartă multă 
încărcătură intuitivă şi domină copilăria timpurie. 

Cunoştinţele ştiinţifice se dobândesc în activitatea de tip şcolar, prin eşalonarea lor prealabilă în programe 
de instruire şi prin folosirea adecvată a modalităţilor de lucru. Ele se învaţă, se formează treptat, gradual,  
se aprofundează prin confruntarea cu practica. La fiecare nivel de instruire existǎ posibilitatea de a adânci 
cunoaşterea, de a depăşi limitele empirismului, de a-l face pe copil să pună ordine în cunoştinţele lui primare 
şi să se ridice la abstracţii, la noţiuni cu grad mare de generalitate. Acest demers al lărgirii şi aprofundării 
cunoştinţelor e specific şi învăţământului preşcolar.  

Priceperile sunt capacităţi psihofizice care constau în aplicarea în practică, în mod conştient şi activ, a 
cunoştinţelor dobândite. Ele se formează prin exerciţii repetate, îndelungate şi câştigă mult sub aspect valoric 
atunci când se sprijină pe cunoştinţe bine asimilate.  

Deprinderile sunt comportamente automatizate ale activităţii şi se elaborează prin exerciţii. Numeroase 
deprinderi se formează în procesul convieţuirii sociale şi al cunoaşterii empirice. În activitatea de învăţare, 
însă, anumite deprinderi, de comunicare, desen, scris–citit, calcul fac obiectul instruirii sistematice. 

Atitudinile sunt, în opinia lui P.Popescu-Neveanu, modalităţi relativ constante de raportare a omului faţă 
de anumite laturi ale vieţii sociale şi faţă de propria persoană. Ca şi cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2007, nr.9 
 

 114

atitudinile se formează în timpul vieţii, în procesul convieţuirii şi în procesul cunoaşterii empirice şi ştiinţifice. 
Ele au un rol reglator în procesul cunoaşterii, stimulează evoluţia acestuia, îl susţin şi îl fac deosebit de activ. 
Din aceste considerente, atitudinea, ca problemă de conţinut a procesului de învăţământ nu poate lipsi din 
sfera preocupărilor acestuia. În învăţământul preşcolar, atitudinea îmbracă forme de manifestare foarte diferite. 
Explicaţia rezidă în marea receptivitate a copiilor de această vârstǎ faţă de tot ceea ce îi înconjoară, în tendinţa 
lor de a imita comportamentul (inclusiv atitudinile) celor mari şi în manifestarea spiritului viu al gândirii creative. 

Demersul de stimulare a creativităţii individuale presupune orientarea lui spre dobândirea unor cunoştinţe 
specifice domeniului în care dorim să dezvoltăm creativitatea, pe formarea unor priceperi şi deprinderi de 
exprimare creativă în acest domeniu, pe stimularea şi cristalizarea unor atitudini favorabile creativităţii 
(motivaţie pentru cunoaştere, iniţiativă, autonomie, curiozitate, spirit explorativ, încredere în forţele proprii, 
imagine de sine pozitivă).  

În contextul actual al schimbărilor produse de reforma în domeniul învăţământului, conceptul de conţinut 
al învăţământului este asimilat de către noul concept de curriculum. 

În accepţiunea sa restrânsă, conceptul de curriculum desemnează ansamblul documentelor şcolare care 
fac referire la conţinutul activităţilor de predare–învăţare. 

În accepţiunea largă, procesuală, conceptul de curriculum introduce o nouă viziune a procesului didactic. 
Utilizat în acest înţeles, termenul de curriculum desemnează ansamblul proceselor educative şi al experienţe-
lor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului sǎu şcolar. De aici, corect este a se vorbi despre o 
nouă didacticǎ, una mult mai dinamicǎ şi mai bine adaptatǎ trebuinţelor elevilor, şi - în cazul unei didactici 
preşcolare - mai bine adaptatǎ trebuinţelor copiilor. Nu întâmplător s-a spus cǎ, având acest înţeles, con-
ceptul de curriculum devine echivalent cu cel de didacticǎ. Dintr-o asemenea perspectivǎ se vorbeşte despre 
abordarea predării–învăţării într-o viziune curiculară ori despre o dezvoltare curiculară a procesului didactic. 

În linii generale, o asemenea viziune presupune luarea în considerare în orice moment al desfăşurării 
demersului educativ: 

-  a modului în care procesul didactic este influenţat de componentele sale esenţiale (modalităţile de pre-
cizare a obiectivelor, selecţia şi organizarea conţinuturilor, alegerea şi folosirea metodelor didactice, a 
formelor de evaluare); 

-  a modului de stabilire a interdependenţelor între aceste componente. 
Viziunea curiculară se regăseşte şi în modul în care a fost regânditǎ periodizarea şcolarităţii, structuratǎ 

acum pe cicluri curiculare. Acestea grupează mai mulţi ani de studiu, uneori chiar de niveluri şcolare diferite 
(de exemplu preşcolari şi şcolari), în virtutea unor obiective comune. În România învăţământul obligatoriu 
cuprinde următoarele cicluri curiculare: 

1. Ciclul achiziţii fundamentale cuprinde: grupa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a; 
2. Ciclul dezvoltare cuprinde: clasa a III-a, clasa a IV-a, clasa a V-a şi clasa a VI-a; 
3. Ciclul observare şi orientare cuprinde: clasa a VII-a, clasa a VIII-a, clasa a IX-a. 
După cum se poate observa, anul pregătitor capătă o nouǎ semnificaţie. El este considerat ca o perioadă 

în care copilul este familiarizat cu cerinţele de tip şcolar fără a fi, deocamdată, integrat în mediul şcolar. 
Datorită importanţei pe care o dobândeşte în ansamblul acţiunilor de integrare a copilului în instituţia şcolarǎ, 
anul pregătitor a căpătat caracter obligatoriu în învăţământul românesc. Se recunoaşte în acest fel, o datǎ în 
plus, rolul ce revine învăţământului preşcolar în ansamblul pregătirii generale a copilului pentru şcoalǎ şi 
pentru viaţǎ. Conţinuturile de învăţat au fost şi ele regândite într-o manieră care pune accent pe valoarea in-
terdependenţelor, a interdisciplinarităţii.  

Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu propune, în acest fel, şapte arii curiculare, după 
cum urmează: 

- limbǎ şi comunicare; 
- matematicǎ şi ştiinţe ale naturii; 
- om şi societate; 
- arte; 
- educaţie fizicǎ şi sport; 
- tehnologii; 
- consiliere şi orientare. 
Ariile curiculare oferă o viziune multidisciplinarǎ şi interdisciplinarǎ asupra disciplinelor de studiu, ele 

fiind elaborate în conformitate cu anumite principii de ordin logic, psihologic şi pedagogic. Aceastǎ structurare 
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a domeniilor de interes pentru procesul formării şi dezvoltării personalităţii copilului se regăseşte, de aseme-
nea, în învăţământul preşcolar, fiind adaptat, desigur, modului în care pot fi formulate sarcinile de învăţare 
pentru copiii de vârstǎ preşcolarǎ.  

Aria curiculară Arte posedǎ, desigur, cea mai extinsǎ paletă de posibilităţi pentru a-i atrage pe copii/elevi în 
scopul formǎrii unor competenţe creative. Transferul acestor competenţe se concretizează prin multe concepte 
operaţionale – artele având aplicabilitate vastă, oferind satisfacţii estetice, materiale, intelectuale-imediate, 
dar şi de perspectivă.  

Ca şi în învăţământul şcolar, în învăţământul preşcolar se operează cu conţinuturi comune/obligatorii 
(core curriculum sau trunchi comun), corespunzător numărului minim de ore în cadrul fiecărei arii curiculare, 
dar şi cu conţinuturi opţionale constând în activităţi, proiecte, module care propun o ofertǎ diferitǎ de ceea ce 
a fost stabilit în mod programatic.  

În felul acesta, învăţământul preşcolar poate fi considerat ca fiind integrat în acţiunea globală de reformare 
a sistemului educaţional declanşată în România, dovedindu-se - în privinţa modalităţilor de programare 
(selectare) a conţinuturilor - suficient de receptiv la promovarea unor valori precum creativitatea. 

Conţinutul învăţământului preşcolar se obiectivează în cele douǎ documente oficiale: Planul de învăţământ 
şi Programa activităţilor instructiv–educative. 

Planul de învăţământ este un document oficial, obligatoriu la nivel naţional, aprobat prin ordin al ministru-
lui, care cuprinde categoriile de activităţi didactice, succesiunea acestora şi numărul de ore săptămânal şi anual. 

Programa activităţilor instructiv–educative în grădiniţa de copii este un document oficial care cuprinde 
obiectivele cadru şi de referinţă ale activităţilor didactice din grădiniţǎ şi exemple de comportamente de în-
văţare, ce vor fi realizate în cadrul activităţilor. Actuala programă pentru învăţământul preşcolar lasă deplină 
libertate cadrelor didactice de a opera creativ în selectarea şi organizarea pedagogică a conţinuturilor pentru 
fiecare categorie de activitate, în funcţie de interesele copiilor la un moment dat, de starea lor de obosealǎ ori 
în conformitate cu intervenţia altor factori semnificativi pentru devenirea umană.  

Sarcinile educaţiei preşcolare, sub aspectul conţinuturilor de învăţat sunt distribuite pe două niveluri de vârstă: 
• nivelul de vârstă 3-5 ani – consacrat optimizării procesului de socializare a copilului;  
• nivelul de vârstă 5-7 ani – consacrat pregătirii pentru şcoală a copilului. 
Forma convenţională care desemnează conţinutul învăţământului preşcolar este cea de categorie de acti-

vitate. Înţelesul noţiunii poate fi analog cu cel de obiect de învăţământ. 
În România, Planul de învăţământ pentru nivelul preşcolar prevede următoarele categorii de activităţi, 

pentru cele douǎ niveluri de vârstǎ:  
Plan de învăţământ 

Nivel preşcolar - grădiniţe cu program normal 

 Nr. 
crt. Categoria de activitate 

Nivel I  
3-5 ani 

nr. de activităţi 
propuse 

Nivel II  
5-6 ani 

nr. de activităţi 
propuse 

I. Activităţi comune 7 10 
A. Activităţi de educare a limbajului 1 2 
A. 
B. 

Activităţi matematice 
Cunoaşterea mediului 

1 
1 

2 
2 

A. 
B. 

Educaţie pentru societate 
Activităţi practice şi elemente de activitate casnică 1 1 

1 
A. 
B. 

Educaţie muzicală 
Educaţie plastică 

1 
1 

1 
1 

A. Educaţie fizică 1 1 
II. Activităţi alese, jocuri şi alte activităţi desfăşurate cu copiii 17 14 
III. Extinderi 0-1 1-2 
IV. Activităţi opţionale 0-1 1-2 

 Nr. minim de activităţi/săptămână 
Nr. maxim de activităţi/săptămână 

24 
25 

26 
28 
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Stimularea creativităţii copiilor de vârsta preşcolarǎ poate fi realizată prin antrenarea lor în toate tipurile 
de activităţi (activităţi comune, jocuri şi activităţi alese, extinderi, activităţi opţionale), abordând diverse 
categorii de conţinuturi. 

Activităţile comune din grǎdiniţă se desfăşoarǎ fie cu întreaga grupă de copii, fie pe grupuri mici şi sunt 
activităţi: de educare a limbajului, matematice, de cunoaştere a mediului, de educaţie pentru societate, 
practice, muzicale, de educaţie plasticǎ, de educaţie fizicǎ. Prin conţinuturile pe care le vehiculează, aceste 
activităţi au numeroase valenţe în planul activării şi dezvoltării potenţialului creativ al copilului, satisfac şi 
dezvoltă curiozitatea copilului, nevoia lui de investigaţie, de explicaţie şi de creaţie.  
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