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INTRODUCERE 

Scopul proiectului FCREATIVITIES este acela de a îmbunătăți abilitățile 

cadrelor didactice de a genera o educație creativă, care să ducă la crearea unor 

elevi capabili să gândească, să analizeze și să rezolve probleme cotidiene. 

Vom dezvolta noi abilități și competențe artistice prin încorporarea de noi 

propuneri, spații, metodologii și resurse care vor crește abilitatea, creativitatea 

și competențele de inovare ale elevilor. Aceste activități vor fi utilizate cu elevi 

cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, promovând motivația și creativitatea 

acestora. Activitățile vor fi compuse pentru șase ateliere de lucru care vor 

conține diferitele activități pe care le vom elabora cu elevii noștri. 

Prin promovarea creativității artistice, vom îmbunătăți capacitatea artistică a 

elevilor noștri și abilitatea de a-și exprima dorințele, emoțiile și temerile. Odată 

cu stimularea creativității artistice, copiii își vor crea propriile „produse”. Acest 

tip de expresie artistică va sprijini dezvoltarea inteligenței la elevi. Creativitatea 

artistică se va desfășura prin diferite categorii de ateliere de lucru: atelier de 

lucru pentru dezvoltarea expresiei vizuale, atelier de lucru pentru dezvoltarea 

expresiei verbale și atelier de lucru pentru dezvoltarea expresiei corporale. 

Atelierele de lucru pentru expresia vizuală, verbală și corporală vor fi 

următoarele: colaj de vise; o culoare, un sentiment; experimentarea 

diferitelor tehnici grafice și artistice (pixuri colorate, creioane colorate, 

carioci, cartoane, picturi...); desene colaborative printr-un joc subreal de 

corpuri deosebite; suntem poeți; exprimarea emoțiilor cu ajutorul 

corpului. 

Activitatea artistică va fi stimulată prin creativitate, autodescoperire și 

emoții. Acest lucru îi va determina pe elevi să își exprime dorințele.  
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Suntem poeți - Inspiră-te din amintirile tale 

 

 

 

Poeziile pentru copii îi pot face să râdă, să se gândească la lumea din jurul lor și să își 

inspire propria creativitate. Poezia este un cadou minunat pe care îl puteți împărtăși cu 

persoanele din viața dumneavoastră. Poeziile îi pot duce pe copii (dar nu numai) într-o 

călătorie prin istorie și prin anotimpuri, festivaluri și tradiții din multe țări, culturi și 

religii diferite. Ele sunt cuvinte pentru suflet. O poezie poate fi despre orice. 

 

 

 

 

1. Exprimarea ideilor în moduri unice și din perspective diverse 

2. Sporirea creativității artistice a elevilor în vederea inițierii de idei noi 

3. Folosirea deplină a imaginației pentru crearea unor poezii impresionante 

4. Determinarea elevilor să simtă că au valoare contribuțiile lor 

5. Consolidarea abilităților cadrelor didactice de a construi o sală de clasă mai „artistică” 

etc. 

 

 

 

Descrierea și valorile artistice în viața de zi cu zi  

Obiective 

Titlul atelierului de lucru 
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Sunt necesare următoarele etape pentru a realiza atelierul de lucru într-un mod practic, 

intuitiv și artistic: 

1) Pentru a vă face o idee mai clară despre ceea ce scriu alții, puteți să vă uitați prin 

exemple de poezie. Puteți citi poezii scrise în aceeași formă poetică care vă 

interesează sau poezii despre teme sau idei care vă inspiră.  

Un extras din „Let No One Steal Your Dreams” („Nu lăsa pe nimeni să îți fure visurile”) 

Let no one steal your dreams 

Follow your heart 

Follow your soul 

For only when you follow them 

Will you feel truly whole 

 

Set your sights and keep them fixed 

Set your sights on high 

Let no one steal your dreams 

Your only limit is the sky 

Nu lăsa pe nimeni să îți fure visurile 

Urmează-ți inima 

Urmează-ți sufletul 

Căci doar când le vei urma 

Te vei simți cu adevărat întreg 

 

Setează-ți obiectivele și ține-te de ele 

Setează-ți obiectivele cât mai sus 

Nu lăsa pe nimeni să îți fure visurile 

Cerul este limita 

Din The Very Best of Paul Cookson: Let No One Steal Your Dreams and Other Poems. 

 

Etapele pe care trebuie să le urmăm 
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Imagine gratuită pe Unsplash 

 

 

Imagine gratuită pe Unsplash 

 

2) Inspirația pentru o poezie deosebită este peste tot în jurul nostru. Acum, 

gândiți-vă la fiecare amintire, situație și moment ca la un posibil subiect și veți 

începe să vedeți poezie peste tot în jurul dvs.!  

3) Alegeți o amintire pentru care aveți sentimente puternice. Închideți ochii și 

observați care sunt amintirile care vă vin prima dată în minte. Momentele 

emoționale puternice creează poezii frumoase și interesante. Acum este timpul 

să vă scrieți poezia personalizată. Iată câteva instrucțiuni: 

- Alegeți o amintire pentru care aveți sentimente puternice. 

- Începeți prin a scrie toate cuvintele care vă vin în minte atunci când vă gândiți la 

amintirea respectivă. 

- Nu este nevoie să alegeți un format de poezie - doar lăsați să curgă inspirația. 

- Scrieți un rând. Acesta ar putea fi titlul, rândul de deschidere sau de final. 
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- Scrieți continuarea. Dacă folosiți primul rând ca rând de deschidere, începeți pur 

și simplu să adăugați rânduri după acesta. Dacă este rândul de final, puteți să 

lucrați înainte de el sau să vă îndreptați spre acesta.  

- Editați-vă poezia și „lansați-o”. 

4) Citiți poezia cu voce tare și împărtășiți impresiile cu cadrul didactic și cu ceilalți 

colegi. 

 

 

 

 

Pentru a beneficia la maximum de avantajele atelierului de lucru, sunt necesare următoarele 

materiale: 

➢ Pixuri/creioane 

➢ Hârtie 

☺ Creativitate și inspirație! 

 

 

 

 

Pentru a desfășura cu succes atelierul de lucru vă sunt împărtășite următoarele sfaturi:  

➢ Asigurați-vă că notițele/instrucțiunile sunt complete 

➢ Asigurați-vă că ați ales cel mai bun moment și loc pentru inspirație 

 

 

 

 

 Sfaturi 

 Materiale necesare 


