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The author focuses on the possibilities of developing pupils´ creativity dur-

ing the lessons of Fine Arts with the help of special activities. Developing creativity 
is very important as it helps the teacher raise the pupils´ interest in studying Fine 
Arts. 
 
   Termeni-cheie: aptitudini generale, 
aptitudini pentru arta plastică, inter-
dependenţa, creativitatea, vîrstă pre-
adolescentină, particularităţi individua- 
le. 
   Ori de cîte ori mă aplec asupra dese-
nelor copiilor, mă întreb: de ce unele 
desene sunt interesante, iar altele mai 
puţin sau chiar deloc? Cum să intuim 
într-un copil un viitor pictor şi cum pot 
fi dezvoltate aptitudinile lui pentru arta 
plastică? Cum poate fi trezit interesul 
elevilor faţă de arta plastică? Aici se 
pare că ar trebui să vorbim despre 
creativitatea profesorului de artă 
plastică, care, la rîndul său, poate 
dezvolta nu numai aptitudinile artistice 
(speciale), ci şi cele creative (generale).  
   În acest articol vom încerca să evi-
denţiem importanţa dezvoltării ambelor 
tipuri de aptitudini pentru arta plastică şi 
creativităţii în unison. De ce anume 
creativitatea? 
   Creativitatea este una dintre caracte-
risticile cele mai importante ale perso-
nalităţii. Rezultatele creaţiei se regă-
sesc în toate cele ce ne înconjoară: în 
ştiinţe şi arte, în toate invenţiile civi-

lizaţiei umane. Predispunerea pentru 
creativitate este o manifestare superioa-
ră a naturii umane. Această tendinţă de 
a crea ceva nou, original, este o calitate 
care se poate manifesta în orice sferă a 
activităţii umane. Dimensiunea şi rezul-
tatele creaţiei pot fi diverse, însă orice 
creaţie aduce prin sine ceva inedit [6]. 
   Procesul de creaţie este influenţat be-
nefic de dezvoltarea spiritului de ob-
servaţie, de facilităţile combinării in-
formaţiei extrase din memorie, de ac-
ceptarea unui efort de voinţă, de re-
ceptivitate la apariţia problemelor şi 
multe altele. Se consideră, de exemplu, 
că creaţia ştiinţifică «este legată de cău-
tarea “posibilului logic”, spre deosebi-
re de “necesarul logic”, fapt care per-
mite atingerea rezultatelor neprevă-
zute» [6]. 
   În «Grand dictionnaire de la psycho-
logie» creativitatea (créativité) este defi-
nită drept capacitatea de a produce idei 
şi lucruri noi, de a utiliza metode şi teh-
nici noi de comportare, de a găsi soluţii 
noi şi inedite la o anumită problemă [1]. 
Această capacitate este caracteristică, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, 
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fiecărui individ şi se poate manifesta la 
orice vîrstă. 
   Psihologul G.Filipciuc, în cartea sa 
destinată părinţilor, pune întrebarea: 
„Ce se poate afla despre copil, analizînd 
desenele sale, decupările sau bibelourile 
din plastilină?”. Examinarea desenelor 
şi a altor obiecte de artă oferă părinţilor 
un material interesant despre dez-
voltarea aptitudinilor generale şi plas-
tice ale copilului. Calitatea executării, 
de exemplu, vorbeşte nu numai despre 
atitudinea faţă de muncă (desenele unor 
copii sunt îngrijite şi executate sîrgu-
incios, ale altor – murdare, neglijente), 
dar şi despre dezvoltarea aptitudinilor 
pentru arta plastică (aici se ia în 
considerare şi vîrsta copilului) [9].1  
   Dacă în perioada vîrstei preşcolare şi 
şcolare mici pentru copil nu este im-
portantă prezenţa sau lipsa aptitudinilor 
pentru arta plastică, apoi pentru cei de o 
vîrstă mai mare această problemă le 
creează disconfort. De aceea primii de-
senează cum pot, mult şi cu plăcere 
orice, iar ultimii, fiind mai autocritici, 
nu desenează cu plăcere, cînd nu pot 
reda lucrurile cum şi-ar dori (din această 
cauză preadolescenţilor nu le mai place 
să deseneze, cu excepţia copiilor dotaţi 
cu aptitudini artistice). 
   G. Filipciuc menţionează următoarele 
cauze care generează lipsa de interes 
pentru arta plastică şi erorile grave în 
desenele elevilor: cunoştinţele insufici-
ente despre ceea ce încearcă a repre-
zenta; incapacitatea de a expune pe hîr-
tie particularităţile caracteristice ale obi-
ectului sau ale evenimentului etc. După 
desen se poate judeca despre spiritul de 
observaţie al copilului, despre felul lui 
de a vedea lumea [9]. 

                                                   
1 Fiecare desen se apreciază numai în com-
paraţie cu lucrările copiilor de aceeaşi vîr-
stă.  

   Preadolescenţa este o vîrstă destul de 
favorabilă pentru dezvoltarea unui com-
plex variat de aptitudini. Elevii încep să 
conştientizeze mai bine înclinaţiile sale 
individuale: exprimă preferinţa unor 
discipline faţă de altele, se implică în 
activitatea cercurilor după interes. În 
acelaşi timp, pe ei nu-i mai satisface ca-
racterul tipic educativ al orelor de artă 
plastică din clasele 4-7. La sfîrşitul 
anului 6 de studii se observă, în general, 
o tendinţă de diminuare a interesului 
elevilor faţă de arta plastică. Majoritatea 
cercetătorilor explică aceasta prin creş-
terea atitudinii critice a elevilor faţă de 
calitatea lucrărilor lor, în special în 
cazurile cînd orele de desen nu oferă 
progres continuu în dezvoltarea 
abilităţilor plastice.  
   Una din sarcinile investigaţiei noastre 
a fost studiul raportului dintre aptitu-
dinile pentru arta plastică şi creativitate 
în diverse perioade de vîrstă şcolară. 
Rezultatele obţinute au demonstrat că 
interdependenţa dintre ele creşte de la 
puternică (în mica şcolaritate) la foarte 
puternică (în adolescenţă).  
   În urma acestei cercetări s-a stabilit că 
coeficientul de corelaţie între creativi-
tate şi aptitudinile pentru arta plastică a 
subiecţilor pe întregul eşantion este egal 
cu 0,776 ( p≤0,01), ceea ce denotă o le-
gătură reciprocă foarte puternică între 
variabilele studiate. Interdependenţa 
dintre aceste două variabile este con-
firmată şi de rezultatele analizei pre-
dictive liniare multiple – 57% din com-
ponenţa aptitudinilor pentru arta plastică 
pot fi explicate în baza scorului obţinut 
la creativitate. 
   Pentru cercetarea în profunzime a le-
găturii dintre aptitudinile generale şi ap-
titudinile pentru arta plastică am aplicat 
metoda experimentului formativ. Scopul 
acestei cercetări a fost obţinerea unui 
material factologic suplimentar despre 
posibilitatea de a influenţa asupra dez-
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voltării aptitudinilor pentru arta plastică 
şi creativităţii. Fiecare activitate con-
ţinea elemente destinate stimulării tutu-
ror componentelor de structură a aptitu-
dinilor pentru arta plastică şi creati-
vitate; majoritatea sarcinilor au avut un 
caracter complex. 
   În baza datelor obţinute după realiza-
rea activităţilor formative ale aptitu-
dinilor pentru arta plastică şi crea-
tivitate, se degajă ideea, conform căreia 
creşterea nivelului aptitudinilor plastice 
influenţează creativitatea. Rezultatele 
activităţilor demonstrează că, odată cu 
ridicarea nivelului aptitudinilor pentru 
arta plastică, au loc schimbări ale 
nivelului creativităţii generale; sporesc, 
în primul rînd, indicii originalităţii şi 
flexibilităţii – componentele principale 
ale creativităţii. Devine evidentă deci 
direcţia inversă a interacţiunii: 
dependenţa creativităţii generale de 
aptitudinile pentru arta plastică. 
   Literatura studiată şi rezultatele obţi-
nute în urma cercetărilor efectuate au 
demonstrat că interesul elevului faţă de 
activitatea pentru arta plastică şi satis-
facerea lui în şcoală depinde, în mare 
măsură, de condiţiile concrete de in-
struire. Creativitatea elevilor poate fi 
dezvoltată de către profesorii de artă 
plastică, folosind pentru aceasta doar 5-
10 minute, la începutul sau la sfîrşitul 
fiecărei lecţii. 
   Elevilor li se poate sugera ideea de li-
bertate a creaţiei, excluzînd aprecierile 
critice ale creaţiei copiilor începători, 
permanent li se va stimula iniţiativa şi 

independenţa; are o mare importanţă şi 
cunoaşterea de către profesori a rela-
ţiilor interumane, a naturii, a culturii, a 
conştiinţei şi a autoconştiinţei. 
   Spre exemplu, lecţia pe o temă liberă 
poate fi începută în felul următor: se 
propune o însărcinare: “Exprimă gîndul 
prin alte cuvinte”. Pe tablă sunt scrise 
frazele: 

Iarna aceasta va fi foarte frigu-
roasă. 
Eu am citit o carte interesantă. 

   Trebuie să propuneţi cîteva variante 
de exprimare a aceluiaşi gînd, dar cu 
alte cuvinte. De exemplu: „Mintea mea 
a pătruns în conţinutul unei surse de 
cunoştinţe distractive”. În acelaşi timp, 
nici unul dintre cuvintele date nu poate 
fi folosit în propoziţiile noi. Urmăriţi să 
nu se schimonosească sensul celor ex-
primate. Se distinge acel copil care va 
avea un număr mai mare de variante de 
propoziţii noi. 
   În acelaşi fel poate fi realizată şi ur-
mătoarea activitate numită “Antonime şi 
sinonime”.Toată clasa poate fi împărţi-
tă în 2 echipe (rîndul 1 şi 2). Condiţia 
jocului: profesorul numeşte un adjectiv, 
de exemplu – “fierbinte”. Prima echipă 
numeşte sinonimul acestui cuvînt, iar a 
doua - antonimul. Apoi se numeşte alt 
cuvînt şi prima echipă numeşte anto- 
nimul, iar a II-a – sinonimul şi aşa mai 
departe. Pentru fiecare cuvînt numit – 1 
punct. Dacă careva elev din echipă nu 
poate selecta antonimul sau sinonimul, 
atunci i se oferă posibilitatea echipei-
adverse.

CUVINTE ANTONIME SINONIME 
fierbinte rece cald 
mişcare repaos inerţie 
a forma a distruge a crea 
analiză sinteză examinare 
viaţă moarte dezvoltare 
vesel trist fericit 
rapid încet accelerat 

respingător atrăgător antipatic 
rezistent slab trainic 



 96 

 
   În cadrul altei lecţii, spre exemplu, 
elevilor li se poate propune să descrie 
un obiect după ce a avut loc am-
plificarea sau reducerea unui element 
esenţial al acestui obiect: “Cunoaşteţi cu 
toţii funcţia de bază a autobuzului – de a 
transporta persoane. Încercaţi să inven-
taţi şi să descrieţi un mecanism nou, 
care ar putea să transporte toţi locuitorii 
unui oraş, în acelaşi timp, sau să ofere 

posibilitatea deplasării concomitente a 
oamenilor în diverse direcţii”. 
   La una din lecţii poate fi propusă şi 
rezolvarea “Anagramelor”. De exemplu, 
din fiecare pereche de cuvinte, prin 
mutarea locului literelor, trebuie de al-
cătuit denumirea unui oraş mare sau de 
alcătuit un cuvînt. Trebuie folosite toate 
literele. 

 
I. Lin+lat Tallin 
Tip+eşti Piteşti 

Suc+avea Suceava 
Foc+Nişa Focşani 
Vie+an Viena 

  
II. lbco Bloc 

raei Arie 
ecridt credit 

Umizac muzica 
Cemonoiem economie 

Tiprene prieten 
ropts sport 

Efericir fericire 
 
    Oferă multe oportunităţi de dezvol-
tare a creativităţii jocul “Inventarea mo-
dalităţilor de utilizare a unui obiect”. 
Elevilor li se propune să găsească cît 
mai multe posibilităţi de utilizare, spre 
exemplu, a unei cutii goale de conserve 
în viaţa de toate zilele. Se evidenţiază 
acel copil, care descoperă cît mai multe 
şi cît mai neobişnuite utilizări ale obiec-
tului dat. 
   Evident, aceste activităţi sunt orientate 
spre dezvoltarea gîndirii creative.  
   Dar există în cultura pedagogică stra-
tegii şi tehnici didactice destinate dez-

voltării aptitudinilor speciale pentru arta 
plastică, unde elevii îşi exprimă gîn-
durile, preponderent, prin desen, dez-
voltîndu-şi capacităţile de manipulare 
cu formele vizuale, imaginaţia repro-
ductivă şi creativă, încercînd să repro-
ducă imagini verbale în desen. 
   De exemplu, “Jocul vietnamez”. Pro-
fesorul din timp pregăteşte un cerc, tăiat 
din carton şi divizat în 7 părţi. Pe mese 
se pune cîte un astfel de cerc, puţin mai 
mic decît al profesorului, la fel divizat 
în 7 părţi (Figura Nr.1). 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura Nr.1 
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   Elevii sunt stimulaţi să compună din 
părţile acestui cerc figuri de vietăţi (cur-
can, focă, fluture, câine) mai întîi în 
imaginaţie, iar apoi să le deseneze pe 
foaie. Pentru lucru li se oferă 10-15 mi- 
nute. Figurile desenate pot fi vopsite. 
   În cadrul jocului “Imagine fantastică” 
copiii pot fi solicitaţi să reprezinte ceva 
ce nu au văzut niciodată şi ce ar putea 
nici să nu existe pe pămînt. În caz dacă 
ar fi ceva foarte neordinar şi vor fi mo- 
mente neclare, elevii ar putea să le des-  
crie, fără să le dea o denumire. 
   Spre exemplu, pentru dezvoltarea gîn-
dirii în desen, pot fi propuse pînă la 11  
teme (“Lecţia de educaţie fizică”, 
“Toamna în Moldova”, “Odihna la 

mare” ş. a.). De la elevi se cere să dese-
neze cît mai multe imagini, care ar 
reflecta temele date. 
   Cercetările efectuate ne orientează 
spre o nouă posibilitate de dezvoltare a 
aptitudinilor creative şi a celor speciale, 
care ar presupune îmbinarea armonioasă 
a metodelor de dezvoltare a creativităţii 
cu cele de dezvoltare a aptitudinilor 
speciale.  
   Aplicarea acestei strategii va permite 
cîştigarea timpului, valorificarea posi-
bilităţilor învăţămîntului şcolar atît pen-
tru dezvoltarea profesională, cît şi pen-
tru creşterea personalităţii şi stimularea 
interesului pentru lecţiile de artă  
plastică. 
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