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INTRODUCERE 
 

 

Fiinţa umană este prin excelenţă creatoare. Se spune adesea că în afara elementelor 

de bază ale materiei ce intră în componenţa corpurilor şi fenomenelor naturii, nu există nimic, 

sau aproape nimic ce nu ar putea fi pus pe seama muncii şi inteligenţei creatoare a omului; 

dealtfel, treptat, însăşi natura se supune uriaşei capacităţi transformatoare şi înnoitoare umane.  

Din cercetările efectuate de diferiţi psihologi, se desprinde cu destulă certitudine 

concluzia că la şcoli creativitatea este prezentă deja într-o formă sau alta. Întrucât însă, până la 

vârsta şcolară, copilul a parcurs un drum însemnat în dezvoltarea sa psihică, cel puţin ipotetic, 

putem admite că unii „indici subiectivi” ai creativităţii sunt prezenţi şi la preşcolari. 

Pe bună dreptate se afirmă adesea că în întreaga sa activitate şi mai ales în joc, 

copilul mic dă dovadă de multă ingeniozitate şi inventivitate, semne indubitabile ale 

creativităţii. În acelaşi timp numeroşi psihologi şi pedagogi subliniază cu tărie importanţa 

perioadei  timpurii în dezvoltarea întregii personalităţi a copilului, inclusiv a funcţiilor 

intelectuale. 

Explozia care are loc în planul imaginar este întreţinută în special de prezenţa 

jocului care se poate organiza oricum şi oriunde şi prin care se conjugă imaginaţia 

reproductivă, dar se exprimă şi forme multiple de imaginaţie creatoare, de fantezie. Imaginaţia 

se exprimă activ în creativitatea generală, nespecifică, ce se exercită prin joc, dar şi în 

caracteristicile mai complexe ale vieţii intime, interne (reverie). Creativitatea specifică se 

manifestă în produsele artistice ale copiilor în care, chiar dacă intenţiile sunt mai largi decât 

realizările, se manifestă forţa şi caracteristicile personalităţii, se proiectează sinele şi 

aptitudinile, interesele etc. Preşcolarul îşi însuşeşte tehnicile simple, artistice ale colegilor, 

construcţiilor din cuburi, nisip, pietre etc., tehnici ale artelor grafice, ale modelajului etc.  

Aceste tehnici constituie expresii ale diferitelor arte şi activităţi artizanale şi constituie bazele 

artelor spaţiului. Preşcolarul se iniţiază treptat şi în artele timpului (dansul, scenetele, muzica, 

serbările etc.). Toate activităţile de acest gen au, în perioada preşcolară, caracteristici ludice şi 

produc mare plăcere, afirmarea sinelui, fapt ce întăreşte conturarea identităţii.   

Astfel, prezenta lucrare am structurat-o în cinci capitole între care patru 

constituie partea teoretică iar unul partea practică. Primul capitol cuprinde câteva aspecte 

teoretice ale managementului educaţional şi cel al grupei de preşcolari. 

În cel de-al doilea capitol am prezentat aspecte importante ale educaţiei ecologice urmărite la 

nivelul învăţământului cum ar fi: concept, caracteristici, principii şi rolul acesteia.  

În următorul capitol am prezentat caracteristicile generale ale creativităţii. În subcapitolele 

acestuia am tratat succint conceptul de creativitate, teoriile elaborate de diverşi specialişti în 

domeniu, etapele sau fazele procesului de creaţie, factorii care pot stimula creativitatea şi alte 

aspecte teoretice importante despre acest subiect. 

În ultimul capitol al părţii teoretice am dezvoltat tema acestei lucrări de cercetare. Am 

încercat în cele trei subcapitole să prezint metodele de cercetare şi stimulare a creativităţii.  

Partea practică, şi poate cea mai importantă a acestei lucrări, o constituie capitolul cinci care 

conţine studiul efectuat în vederea demonstrării celor prezentate în partea teoretică. 

În finalul lucrării se află concluziile şi bibliografia studiată pentru elaborarea părţii 

teoretice şi anexele care cuprind câteva aplicaţii practice desfăşurate: 

 proiecte de activităţi pentru nivelul I de vârstă; 

 fişe de evaluare folosite în cadrul activităţilor desfăşurate în perioada de studiu, între 

evaluarea iniţială şi cea finală; 
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I. MANAGEMENTUL GRUPEI DE PREŞCOLARI.  

ASPECTE TEORETICE 
 

1.1. Definiţia managementului educaţional 
 

Managementul  este un proces care conduce la atingerea obiectivelor, dar cade pe 

ceea ce face managerul şi pe ceea ce rezultă din activitatea lui. La baza activităţii manageriale 

trebuie să stea un set clar de valori . “Totodată, managerul trebuie să conducă organizaţia într-

un mod acceptabil din punct de vedere social. În acest context dimensiunea morală a 

managementului devine esenţială” (Dragomir, 2001). 

Managementul educaţional reprezintă un sistem de concepte, metode, instrumente de 

orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la nivelul 

performanţei aşteptate. Arhitectul clasei este managerul clasei, sursă şi resursă pentru toţi 

elevii săi, persoana care colaborează în activitatea sa toate resursele materiale şi umane, 

resursele logistice de ordin pedagogic şi psihologic le configurează într-o manieră originală. 

Managementul clasei este definit ca fiind activitatea cadrelor didactice de a planifica şi 

organiza activitatea clasei să se prevină comportamentele indezirabile, pe de o parte şi 

rezolvarea problemelor comportamentale apărute pe de altă parte. Finalitatea managementului 

clasei este formarea de elevi a unor abilităţi de autoreglare a comportamentului, prin trecerea 

comportamentului elevilor, de la controlul extern (colegi, părinţi, cadre didactice), către 

interiorizarea unor reguli şi modele spre a deveni autonom.  Din punct de vedere al 

caracteristicilor psiho-socio-educaţionale pe care le presupune interacţiunea formală 

instituţionalizată, managementul clasei poate fi definit astfel: domeniu de cercetare în ştiinţele 

educaţiei care studiază atât perspectivele teoretice de abordare a clasei cât şi structurile 

dimensional - practice ale acesteia (ergonomică, psihologică, socială, normativă, operaţională 

şi inovatoare), în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţiile educaţionale 

concrete, prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale. 

Managementul calităţii (MC) şi, mai nou, managementul calităţii totale (MCT) 

reprezintă domenii de vârf ale managementului educaţiei, platforme noi de construcţie a 

organizării şi conducerii organizaţiilor interesate de calitate, de participarea tuturor membrilor 

săi la reuşita organizaţiei, de succesul şi satisfacerea actorilor interesaţi. A vorbi de un 

management prin calitate şi pentru calitate în educaţie/învăţământ semnifică a vorbi şi a 

examina acţiunile de conducere pentru ameliorarea continuă a semnificaţiilor calităţii, cu 

focalizare pe creşterea gradului de satisfacere a trebuinţelor actorilor educaţiei. 

 

1.2. Definiţia managementului grupei de preşcolari 
 

Poziţia educatoarei este foarte importantă. Educatoarea trebuie privită din interiorul 

grupului, ca membru al acestuia şi ca variabilă existenţială determinantă a organizaţiei, 

pentru că ea este singurul adult într-un grup de copii, reprezentând lumea adulţilor şi 

promovând valorile acestei lumi pentru care se pregatesc cei mici. Ea este figura centrală 

pentru copii, ea formulează judecăţi de valoare, ea este modelul.  

S-a definit în multe feluri conceptul de “management”, dar toate conţinuturile 

definiţiilor surprind  unghiuri de vedere diferite. Considerând valabilă definiţia 

managementului clasei de elevi/grupei de preşcolari dată de Romiţă şi Iucu (2006): 

“Domeniul de cercetare în ştiinţele educaţiei, care studiază atât perspectivele de abordare a 

clasei de elevi  (didactică şi psihosocială), cât şi structurile dimensionale ale acesteia     

(ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă,  relaţională, operaţională şi creativă) în 

scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză educaţională 

(indisciplină, violenţă, nonimplicare etc.) şi a evitării consecinţelor negative  educaţionale 
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ale acestora, prin exerciţiul deciziilor” şi în cazul grupei de preşcolari, identificăm două 

perspective de abordare a grupei, specifice managementului: perspectiva didactică si 

perspectiva psihosocială, ambele perspective scoţând în evidenţă rolul educatoarei în acest 

context. 

Din perspectiva didactică, grupa de preşcolari este abordată mai ales în raport cu 

tipurile de activitate didactică desfăşurată în grădiniţă (activităţi comune, jocuri şi activităţi 

alese, opţionale şi extinderi) aspectul studiat fiind acela al gradului de implicare şi dirijare a 

educatoarei în raport cu activitatea copilului. 

Activităţile comune implică cel mai mare grad de dirijare din partea educatoarei, fie 

că activitatea se desfăşoară frontal, pe grupuri sau individual. 

Procesul instructiv-educativ realizat în cadrul activităţilor dirijate pune accent pe 

participarea tuturor copiilor, dar şi pe conceperea activităţilor la un nivel accesibil care să 

permită   realizarea obiectivelor învăţământului preşcolar. Maniera în care sunt organizate şi 

se desfăşoară, în general, activităţile dirijate din grădiniţa de copii presupune o conducere, o 

îndrumare permanentă şi un control din partea educatoarei. Proiectarea situaţiilor de instruire 

nu poate fi realizată numai din perspectiva cognitiv-didactică, ea trebuie întregită cu o 

perspectivă social-relaţională. În acest sens educatoarea  este privită ca un conducător al 

grupului, ea nu mai rămâne doar un simplu transmiţător de cunoştinţe sau organizator al 

condiţiilor de asimilare a acestora de către copii, ci şi un manager al grupei de preşcolari. 

Faţă de perspectiva didactică, perspectiva psihosocială a managementului grupei 

scoate în evidenţă  necesitatea socializării copiilor, cât mai timpuriu, în vederea dezvoltării 

comportamentului social şi a personalităţii acestora. 

Grădiniţa este aceea care permite o lărgire a câmpului relaţional al copilului prin 

plasarea sa într-un sistem relaţional al covârstnicilor. Mediul social al grupei, motivarea 

socială a învăţării, climatul de lucru, lecţia ca formă de organizare a procesului de învăţământ, 

sunt componente ale unui proces social. Rezultatele sunt dependente de performanţele 

grupului, de aprecierile celorlalţi, de afirmarea unor lideri, de climatul educaţional şi moral al 

grupului, de îndeplinirea rolului de lider al educatoarei în grupă. 

Viaţa şi activitatea în grupa de preşcolari presupune interacţiunea acestora, formarea 

fiecăruia pentru participare la viaţa grupului, dezvoltarea şi antrenarea abilităţilor psihologice 

de adaptare şi de integrare, de participare, şi a aptitudinilor lor creative. Situaţiile de instruire 

sunt intervenţii asupra personalităţii umane în devenire. Copiii trebuie pregătiţi pentru lumea 

viitorului. Acesta presupune şi schimbarea cadrului didactic. Educatoarea trebuie să incite 

capacităţile de iniţiativă ale copiilor, să-i plaseze pe aceştia în centrul unor experienţe 

integrale de învăţare, trăire, comunicare, evaluare, acţiunea să fie înaintea vorbei pentru a nu 

forma pseudonoţiuni legate de cuvinte goale. 

 

1.3. Componente esenţiale ale managementului grupei de preşcolari 
 

a) Managementul conţinuturilor: reprezintă capacitatea de a forma deprinderi 

aplicabile tuturor activităţilor, cadrul didactic coordonează spaţiul, materialele, mişcarea şi 

aşezarea copiilor dar şi materialul de studiu integrat într-o arie curriculară. Amintim câteva 

deprinderi manageriale ale procesului instructiv: 

- managementul procesului de instruire care presupune evitarea discontinuităţii, 

evitarea încetinirii ritmului prin supraîncarcare cu exces de explicaţii, amănunte, fragmentarea 

inutilă a activităţii . 

- promovarea activităţilor de grup, a managementului tipului de grup cu care se 

lucrează; responsabilităţi la nivel de grup; managementul atenţiei. 

- evitarea saturaţiei, plictiselii – prezentarea progresivă a materialului de studiu, 

varietatea, provocarea, coordonarea discuţiilor în clasă. 
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b) Managementul problemelor disciplinare fundamentate pe natura umană 

Angajarea în activităţi în afara sarcinii de lucru; vorbitul fără permisiune, 

incapacitatea de a asculta explicaţiile cadrului didactic şi refuzul de a îndeplini indicaţiile 

verbale, prezentarea incompletă a sarcinilor de lucru, lipsa motivaţiei de învăţare având ca 

rezultat inactivitatea. 

c) Managementul relaţiilor interpersonale (focalizarea asupra grupului considerat un 

microsistem social). 

 În sistemul de învăţământ, cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi 

educă, să stabilească relaţii de cooperare cu copiii şi părinţii acestora şi cu ceilalţi factori ai 

societăţii. Ei nu educă numai la catedră, în grupă, ci şi prin fiecare contact relaţional cu copiii 

şi părinţii desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare, conducere şi direcţionare. 

Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în 

formare. De aici derivă necesitatea unei maxime responsabilităţi faţă de comportamentele si 

intervenţiile educatorului. 

 

1.4. Rolurile manageriale ale cadrului didactic 
 

Din toate timpurile, indiferent de gradul de civilizaţie şi bunăstare al unei societăţi, 

pedagogul, educatorul, mai nou managerul şcolar, cel care a avut şi are în grijă educarea 

tinerei generaţii, a constituit şi va constitui pentru învăţăceii săi un model, el fiind cel care le 

imprimă foarte multe din trăsăturile de caracter, comportament şi mod de gândire, odată cu 

cunoştinţele pe care le transmite în mod normal.  

Rolul managerului în clasă/unitate de învăţământ poate fi sintetizat astfel: el trebuie 

să fie deopotrivă educator, creator, vizionar, organizator, animator, îndrumător, judecător, 

controlor, negociator, psiholog, bun coleg. În acelaşi timp, managerul trebuie să creeze un 

climat prielnic educativ în clasă, în şcoală. Acum, mai mult ca oricând, datorită evoluţiei 

rapide a societăţii româneşti, managerul şcolar trebuie să-şi formeze stilul personal de 

conducere a grupului de copii/ elevi/ cadre didactice, stil care este determinat de caracterul, 

temperamentul, pregătirea şi experienţa sa, într-un cuvânt un profil psihosocioprofesional. 

Stilul de conducere al managerului are influenţă hotărâtoare asupra 

grupei/clasei/colectivului/instituţiei de învăţământ, pentru care constituie un ,,model” 

profesional, comportamental, atitudinal. Personalitatea managerului şcolar trebuie să se 

identifice deplin cu cea a colectivului de copii/elevi/cadre didactice deoarece rezultatele 

acestora sunt condiţionate de valoarea şi calitatea conducătorului. Pornind de la aceste 

considerente, putem afirma, fără tăgadă, că principala sarcină a educatorului este aceea de a fi 

din ce în ce mai eficient. Eficienţa, succesul este strâns legat de aspectele manageriale care au 

existat mereu în practica educaţională. 

Managementul grupei/ clasei de elevi se afirmă în ultimul deceniu ca un domeniu 

special al managementului pedagogic(educaţiei). 

În şcoală/ grădiniţa de copii, cadrul didactic este organizatorul şi conducătorul 

activităţii didactice şi educative ce se desfăşoară aici. Cunoştinţele cuprinse în 

,,Îndrumătoarele metodice“, precum şi în ,,Programele activităţii instructiv-educative” din 

şcoală şi grădiniţă reprezintă doar nişte premise latente din punct de vedere al formării şi 

educării copiilor preşcolari. 

Ele capătă forţă formativ-educativă numai în urma prelucrării şi transmiterii lor de 

către cadrul didactic. Cea care pune în valoare întregul potenţial pedagogic al mijloacelor de 

învăţământ, moderne şi tradiţionale, performante sau perfectibile, al tuturor strategiilor 

didactice,  este cadrul didactic, ca manager al colectivului de elevi. 

A conduce procesul de învăţământ din şcoală/grădiniţă înseamnă a face ce trebuie 

făcut pentru a se face: identificarea şi caracterizarea principalelor funcţii ce dau conţinut şi 
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