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 Schimbările ce se produc pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşază pe 

primul loc dezvoltarea gândirii elevilor, a independenţei şi creativităţii lor. Promovarea calităţii 

şi performanţei în educaţie porneşte de la două instrumente fundamentale : creativitate şi 

inovaţie, fără de care nu se poate realiza o dezvoltare durabilă a elevilor. 

Şcoala românească, componentă esenţială a efortului de dezvoltare a ţării, trece printr-o 

reformă profundă pentru adaptarea ei la cerinţele societăţii democratice. Modernizarea şi 

ridicarea ei la nivelul standardelor educaţionale europene fac necesară o examinare atentă şi 

actualizată a transformărilor prioritare şi a progreselor ce marchează evoluţia sistemelor de 

învăţământ din alte ţări. 

 Inovaţia în învăţământ se poate realiza prin reforma educaţională (inovaţie 

structurală şi sistematică) şi schimbarea pedagogică (îmbunătăţirea sau modernizarea practicii 

educaţionale). 

 Revenind la conceptul de ,,creativitate ’’ putem spune că a fost definit în mai 

multe feluri. Astfel creativitatea, cu sensul de ,,poteţial creativ ‘‘este o sumă de însuşiri şi 

factori psihologici ai unor viitoare performanţe creatoare. Poate fi şi capacitatea  sau facilitatea 

unei persoane de a produce lucruri (idei) originale şi utile sau procesul care duce la produsul 

original. Din acest punct de vedere creativitatea este un proces care duce la un anumit produs 

caracterizat prin originalitate sau noutate şi prin valoare sau utilitate. 

 Factorii principali de care depinde creativitatea sunt factorii intelectuali, cel mai 

important fiind gândirea. Psihologii consideră că proprie creativităţii este gândirea divergentă 

(care funcţionează în rezolvarea problemelor cu soluţii multiple la care se poate ajunge pe 

diferite căi) şi nu cea convergentă (funcţionează în rezolvarea problemelor pe o singură cale). 
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 O condiţie fundamentală a creativitţii este inteligenţa, adică capacitatea de a 

surprinde repede şi cu precizie trăsăturile definitorii ale unui obiect, de a sesiza ceea ce este 

esenţial , general, repetabil din percepţiile anterioare, de a organiza şi structura rapid şi selectiv, 

de a combina si stabili relaţii între idei, imagini, lucruri sau fenomene, la diverse niveluri de 

abstracţie sau intuiţie. 

Există inteligenţe sterile, neproductive. Actul creaţiei presupune o fantezie bogată, 

aptitudini speciale, implicarea factorilor motivaţionali (curiozitate,interes pentru cunoaştere),  

anumite trăsaturi ale personalităţii. 

 Un  alt factor fundamental al creativităţii este imaginaţia creatoare, deoarece 

fuziunea informaţiei se realizează prin elaborarea unor structuri noi. La baza imaginaţiei 

creatoare stă intuiţia. Aceasta constă în reorganizarea şi sinteza rapidă a experienţei anterioare, 

în anticiparea sau apariţia bruscă a soluţiei problemei, ca urmare a jocului liber al imaginaţiei 

sau al unui raţionament prescurtat. 

 Motivele creaţiei sunt dorinţa de a cunoaşte, de a descoperi şi inventa, de a 

rezolva probleme profesionale, înlăturând dificultăţile, satisfacţia descoperirii, dăruirea 

profesională. 

 Factorii psihici care stau la baza creativităţii sunt : fluiditatea, flexibilitatea şi 

originalitatea. Aceştia sunt stimulaţi cu preponderenţă prin jocuri didactice. 

 Fluiditatea –ca factor de creativitate –se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi 

rapiditatea asociaţiior. Guilford distinge următoarele tipuri de asociaţii : verbală, ideatională 

asociaţională, expresionlă. 

 Fluiditatea verbală se manifestă şi se poate educa prin jocuri didactice, în care 

se cere elevilor să elaboreze diverse variante ale unei structuri verbale simple (,,Repetă vocala, 

schimbă litera’’etc.). 

 Fluiditatea ideatională se referă la bogăţia ideilor incluse în soluţionarea unor 

sarcini, precum: completarea unor structuri (poveste, problema, exerciţiu), elaborarea unei 

povestiri căreia să-i corespundă mai multe titluri, etc. 

 Fluiditatea asociaţionalăse manifestă în jocurile în care se cere găsirea mai 

multor cuvinte similare sau opuse cu un cuvânt dat. 

 Fluiditatea expresionlă se evidenţiază cu uşurinţa cu care se formează propoziţii 

cu sens, având anumite condiţii (iniţiale ele unor cuvinte). 
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 Originalitatea se referă la caracterul de noutate pe care îl pot avea răspunsul sau 

strategiile utilizate în rezolvarea sarcinilor. Rolul învăţătorului în stimularea originalităţii este 

pregnant în aprecierea, evaluarea rezultatelor elevilor efectuată cu participarea clasei. 

 Prin flexibilitate se înţelege modificarea rapidă a mersului gândirii şi 

restructurarea uşoară a vechilor legături corticale, prin analiză,sinteză şi transferul în rezolvarea 

problemelor. Flexibilitatea poate fi adaptativă sau spontană. Prin intermediul  majorităţii 

jocurilor didactice se solicită flexibilitatea adaptativă,îi cere elevului să adopte mai multe 

puncte de vedere (,,Găseşte mai multe soluţii’’). Opusul flexibilităţii este inerţia şi rigiditatea 

gândirii, adică greutatea sau imposibilitatea restructurării situaţiei, manifestarea stereotipiei în 

gândire. Cercetările recente asupra creativităţii mută accentul de pe factorii intelectuali pe cei 

motivaţionali şi afectivi. 

Există mai multe teorii asupra creativităţii : 

 Teoria asociativistă(1962)-consideră creativitatea un proces de 

organizare şi transformare a unor elemente asociative în combinaţii noi, originale, pe 

baza gândirii. 

 Teoria configuraţionistă-defineşte creativitatea ca produs al imaginaţiei, 

cu ajutorul căreia sesizăm brusc un element din configuraţia intregului, completându-l. 

 Teoria transferului-consideră creativitatea ca pe o etapă a 

învăţării transferabilă şi în cele  

      mai diverse domenii de activitate. 

Teoriile moderne încearcă să demonstreze faptul că în instruire accentul trebuie să cadă 

pe elaborarea instrumentelor de învăţare.  

Creativitatea de tip şcolar 

 În sens mai larg, creativitatea este considerată capacitatea gândirii umane de a găsi 

idei, metode, soluţii noi,de a da naştere unor lucruri necunoscute. Acest mod de definire a 

creativităţii se referă la diferite discipline de învăţământ. Principala caracteristică a gândirii 

creative la elevi este noutatea sau originalitatea soluţiei găsite, a ideii emise ce asigură o 

dezvoltare durabilă. 

Atitudinea creatoare este favorizată de mediul şcolar, caracterizat prin atitudine 

permisivă, de înţelegere, încurajare, de interes. Învăţătorul, prin întrebări, poate incita gândirea 
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elevilor la diferite operaţii (deducţie, inducţie, comparaţie, descoperirea de relaţii cauzale), 

poate antrena gândirea în diverse direcţii (gândirea divergentă, convergentă, probalistică). 

Copilul de vârstă şcolară mică, adoptă o atitudine creatoare, dacă în faţa unei probleme 

el restructurează datele, descoperă căile de rezolvare, o rezolvă în mod personal. Micii şcolari 

pot manifesta o atitudine creatoare în tot ceea ce fac : elaborarea unei scrisori, a unei 

compuneri, rezolvarea unui exerciţiu sau a unei probleme, realizarea unui desen, a unei lucrări 

practice. Condiţia esenţială a creativităţii şcolare este dată de cunoştinţele pe care le poseda 

elevul, de măsura în care le posedă. 

Dialogul viu dintre învăţător şi elevi, folosirea unui număr mare de exerciţii sub forma 

unor lecţii destinate special formării priceperilor şi deprinderilor, utilizarea problematizării, 

modelării şi algoritmizării în diferite etape ale procesului învăţării, solicitând sistematic şi 

progresiv elevul, contribuie la formarea unor calităţi intelectuale precum : operativitatea, 

ingenuozitatea, flexibilitatea. 

În sprijinul procesului instructiv-educativ vin jocurile didactice, care angajează întreaga 

personalitate a elevului, constituind adevarate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, 

stimulând totodata şi potenţialul creativ al elevilor. Activităţile organizate sub formă de joc 

trebuie să se adreseze spontaneităţii mintale, fără de care nu poate fi concepută creativitatea. 

În concluzie, cultivarea creativităţii la elevi sau învăţarea de tip creator impune anumite 

premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice, precum : 

-insuflarea elevilor a unei atitudini şi a unui stil de gândire creator, liber, independent ; 

-orientarea  şi incitarea elevilor spre nou, spre neexplorat ; 

-asigurarea unui climat optim pentru manifestarea spontană a elevilor, fără frica de a 

greşi, de a primi sancţiuni, crearea unei atmosfere permisive de explorare independentă; 

-asigurarea încrederii în sine, încurajarea efortului creativ al elevilor de la primele 

semne de manifestare. 

Pentru o societate bazată pe cunoaştere şi pentru o educaţie bazată pe o dezvoltare 

durabilă, educaţia şi creativitatea sunt doua premise care trebuie să se întrepătrundă, să ţină 

pasul cu schimbările apărute pe plan mondial. În acest sens, rolul şcolii este de a contribui la 

schimbarea socială, fie prin modificarea conţinutului curricular, pentru a reflecta progresul şi 

descoperirile ştiinţifice şi tehnologice, fie prin schimbarea normelor, încât fiecare generaţie să 
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înveţe ceva nou, diferit. Totuşi educaţia poate fi utilizată atât în scopuri conservatoare, cât şi 

dinamice, de schimbare socială. 
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