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INTRODUCTION 

Scopul proiectului FCREATIVITIES este de a îmbunătăți capacitatea profesorilor 

de a asigura o educație creativă, care să conducă la formarea unor elevi capabili 

să gândească, să analizeze și să soluționeze probleme zilnice. Vor fi dezvoltate 

aptitudini și competențe artistice noi prin incorporarea unor propuneri, spații, 

metodologii și resurse noi care vor contribui la creșterea abilităților, creativității și 

aptitudinilor de inovare ale elevilor. Aceste activități sunt destinate elevilor cu 

vârste cuprinse între 10 și 12 ani și sunt menite să sporească motivarea și 

creativitatea acestora. Activitățile vor consta în șase ateliere cuprinzând diferite 

exerciții ce vor fi elaborate împreună cu elevii noștri. 

Odată cu sporirea creativității artistice se îmbunătățesc abilitățile artistice ale 

elevilor și capacitatea de a-și exprima dorințele, emoțiile și temerile. Stimularea 

creativității artistice va permite elevilor să creeze propriile „produse”. Acest tip de 

exprimare artistică va contribui la dezvoltarea inteligenței la elevi. Creativitatea 

artistică va fi stimulată prin diverse categorii de ateliere: ateliere pentru 

dezvoltarea exprimării vizuale, ateliere pentru dezvoltarea exprimării verbale și 

ateliere pentru dezvoltarea exprimării corporale. 

Atelierele pentru exprimare vizuală, verbală și corporală vor fi: colaj visuri; o 

singură culoare, un singur sentiment; experimentarea diverselor tehnici 

grafice și artistice (creioane colorate, carioci, fetru, carton, vopsea …); joc 

constând în schițarea, în colaborare, a unor corpuri suprarealiste 

(collaborative drawings through a sub-real game of exquisite corpses); 

suntem poeți; ne exprimăm emoțiile cu ajutorul corpurilor. 

Activitățile artistice vor fi puse în valoare prin creativitate, auto-descoperire și 

emoții. Acest lucru ajută elevii să-și exprime propriile dorințe. 
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Desen pentru reglarea emoțiilor 

 

Inspirația este cea care subliniază creativitatea artistică, în special la copii. Încă din 

antichitate, pictura a fost cea care a definit latura artistică, ca primă bază. Creativitatea 

artistică adună copiii laolaltă, îi determină să analizeze, să exploreze și să-și lase 

imaginația să zburde nestăvilită. Arta oferă o platformă de exprimare, comunicare și 

explorarea care, la rândul ei, asigură un sentiment mai profund de sănătate, bună-stare 

și apartenență. Un singur cuvânt este tot ceea ce elevii au nevoie pentru a le stimula 

imaginația. 

 

 

1. Stimularea imaginației și inspirației la copii; 

2. Creșterea stimei de sine a copiilor și crearea unui climat de bucurie, veselie și distracție; 

3. Stimularea abilităților profesorilor de a construi o clasă mai „artistică” 

 

 

 

Pașii de mai jos sunt necesari pentru desfășurarea atelierului într-un mod practic, intuitiv 

și artistic: 

1) Scrieți câteva cuvinte pe o hârtie (sau pe cartonașe) și apoi decupați fiecare cuvânt – 

de exemplu, BIROU, COPAC, DRAGOSTE, DISTRACȚIE, FLOARE, TU, LEMN, 

ESTOMPAT/NECLAR, GALBEN etc. 

2) Puneți bucățelele de hârtie sau carton într-un bol și cereți elevilor să extragă una (fără 

să se uite la cuvântul înscris pe hârtie) – elevii pot fi grupați pe perechi. 

Descriere și valori artistice în viața de zi cu zi 

 

Scop 

Denumire atelier 

Pași de urmat 
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3) Cereți elevilor (sau fiecărei perechi) să picteze ceva care redă/reprezintă cuvântul ales 

(de exemplu, dacă acel cuvânt este COPAC, se va picta un copac). 

4) Cereți apoi fiecărui elev să caute în jur obiectul care apare pe desenul lor și să lipească 

desenul pe acesta (dacă vreunul din obiecte nu este de găsit în jur, elevii trebuie să 

găsească un substitut – Elevii vor fi lăsați să lipească desenul pe orice substitut găsesc în 

preajmă. 

5) Analizați cât de entuziasmați sunt copii, cât de receptivi și cât de mult le-a plăcut 

această activitate. 

 

                      Imagine preluată gratuit de pe Unsplash 

 

 

Pentru a beneficia la maxim de acest atelier, vor fi necesare materialele următoare: 

 bucăți mici de hârtie care conțin cuvinte specifice; 

 Un bol/o cutie; 

 Acuarele; 

 Hârtie 

☺ Creativitate și inspirație! 

Materiale necesare 
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Pentru derularea cu succes a acestui atelier, se recomandă următoarele: 

➢ Asigurați-vă că instrucțiunile/notele sunt complete. 

➢ Asigurați-vă că ați ales momentul și locul cele mai potrivite. 

 

 

 

Sugestii 


