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Într-o societate modernă, aflată în plină evoluţie, caracterizată prin mobilitate economică, 

politică şi culturală  avem  nevoie de o educaţie dinamică, formativă a eleviilor  pentru a face faţă 

schimbărilor rapide din societate  impunând  orientarea activităţilor de predare, învăţare şi evaluare 

spre stimularea şi dezvoltarea creativităţii. În şcoala modernă, procesul de învăţamânt se doreşte a fi 

unul axat pe modelul interactiv, ce presupune corelaţia şi interacţiunea reciprocă predare-învăţare-

evaluare. Predarea şi învăţarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă 

evaluarea, cele trei acţiuni fiind complementare şi surprinzând astfel întreaga activitatea cognitivă şi 

formativă.  

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi 

cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale 

sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Gândirea fiecărui om se formează şi se 

îmbogăţeşte prin contactul şi confruntarea cu ideile altor oameni în procesul asimilării creatoare a 

cunoştinţelor generate de contemporani şi înaintaşi. Newton spunea: dacă am văzut ceva mai 

departe decât alţii, este din cauză că am stat pe umerii unor giganţi.  Componenta principală a 

creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, 

dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. O altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face 

numeroase încercări şi verificări. Multă vreme s-a crezut despre creativitate că este un  dar divin şi 

că ar fi rezervată unui număr restrâns de privilegiaţi ai soartei. O astfel de concepţie face de prisos 

orice încercare de investigare şi de înţelegere a creativităţii. În perioada când a dominat această 

concepţie  nici ştiinţa nu era încă în măsură să ofere o explicaţie adecvată. Mulţi specialişti  în 

maşini electronice de calcul, exemplu H.H. Eiken, sunt de părere că, deşi creierele electronice pot să 

substituie apropape peste tot creierul uman, mergând uneori până la acte de judecată, niciodată 

aceste maşini nu vor putea îndeplini acea funcţie superioarăa creierului uman care este gândirea 

creatoare. 

Creativitatea nu este o trăsătură psihică autonomă, ci reprezintă rezultanta organizării optime 

a unor factori de personalitate diferiţi. Ea înseamnă un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, 

în condiţii favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru societate. Fenomenul creativităţii 

desemnează un ansamblu de trăsături proprii fiecărui individ la un anumit nivel, iar potenţialul 

creativ existent la toţi oamenii poate fi actualizat şi dezvoltat  la orice vârstă. Printre cazurile de 



manifestare târzie a creativităţii s-ar putea menţiona S. Axakov, J.J. Rousseau a scris prima sa 

lucrare importantă Discurs asupra ştiinţelor şi artelor când avea 38 ani, Miguel de Cervantes a scris 

capodopera sa Don Quijote de la Mancha între 58-68 de ani.   Se poate întâmpla ca cineva să devină 

creator într-un domeniu cu totul altul decât acela în care a manifestat precocitate “ Talentul se poate 

schimba fundamental în decursul timpului , sub influenţa diferitelor condiţii de viaţă”. 

Dascălul creativ oferă elevilor posibilitatea de a-şi exprima opinia într-o atmosferă 

neautoritară, promovează o atitudine deschisă, pozitivă, apreciind ideile bune şi neridiculizându-le 

pe cele nereuşite. Elevului i se oferă cadrul necesar pentru a-şi manifesta curiozitatea, indecizia, 

interesul pentru schimbul de informaţii, exersarea propriilor capacităţi.  

Atributele produsului creator sunt: noul (pentru subiect sau pentru societate), originalitatea şi 

aplicabilitatea. 

Stadiul superior al creativităţii îl reprezintă inovaţia. Conceptul este definit ca „producere a 

ceva nou, care este asimilat şi obiectivat în activitate, relaţii, produse” (Paul Popescu-Neveanu). 

Inovaţia are o conotaţie pragmatică şi implică aplicarea noutăţii într-o formă de activitate din 

domeniul vizat. 

Stimularea creativităţii elevilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire 

teoretică şi practică; crearea în clasã a unei atmosfere permisive, care sã favorizeze comunicarea în 

activitatea de învãtare, stimularea iniţiativei de munca individuală şi în echipe a activităţilor de  

documentare şi experimentare, dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, 

receptivitatea faţă de nou, a spiritului critic ştiinţific dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a 

tehnicilor moderne în TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor), pasiune pentru ştiinţă în 

concordanţă cu aptitudinile, fiecăruia pânã la setul direcţional al personalitãţii creatoare  asigurã 

originalitatea în cazul temelor de TIC.       

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare concretã şi 

la interesele elevilor, precum şi punerea accentului pe învãtarea proceduralã, conducând la 

structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de exerciţii, de explorare şi de 

investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivatiei pentru studiul şi aplicarea TIC în contexte 

variate. 

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii 

implicã un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participã la procesul de producţie, 

precum şi valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecãrui individ, însãşi esenţa 

personalitãţii umane constând în afirmarea ei creatoare. 

Pentru învãtãmânt o importantã deosebitã o constituie educabilitatea creativitãții în general, 

care implicã receptivitate şi atitudine deschisã fațã de experienţa pozitivã, sensibilitatea faţã de nou, 



dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate cãlãuzitoare de norme şi achiziţii 

valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe dãruirea dascãlului faţã de elev şi valori. 

Având în vedere importanta TIC ca obiect de studiu, dar şi importanţa noilor tehnologii în 

activitatea umanã, am considerat cã este necesar sã ne ocupãm în mod special de câteva aspecte 

legate de dezvoltarea capacitãților creative ale elevilor în cadrul lecțiilor de tehnologia 

informaţiilor. Aceste aspecte se referã, în special, la câteva strategii didactice adecvate şi eficiente 

care sã contribuie cu maximã eficienţã la stimularea şi dezvoltarea creativitãţii elevilor încă din 

ciclul pimar. 

O cercetare experimentalã, prin care sã se identifice strategiile didactice menite sã rezolve 

problema dezvoltãrii creativitãţii, meritã efortul de a fi realizatã. Identificarea unor metode şi 

procedee care sã faciliteze stimularea creativitãții, gãsirea unor cãi de activizare a învãţãrii, face 

viaţa scolarã mai dinamicã, motivantã şi interesantã, profesorului oferindu-i-se satisfacţii deosebite. 

Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiei (TIC) este utilizată pentru a comunica şi pentru a crea, 

difuza, stoca şi gestiona informaţia destinată procesului educativ. Noile tehnologii utilizate la 

lecțiile de TIC oferã reale posibilitãti de organizare şi desfãsurare a unor multiple activitãţi menite a 

dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite:desene pe anumite teme, 

prezentării multimedia, softuri educaţionale, biblioteci virtuale pun la dispozitie colecţii de reviste, 

ilustraţii, cărţi, scheme, poze, picturi, modele tridimensionale (3D), animaţie, documente de 

referinţă, dar şi informaţii  specifice precum ghiduri pentru elaborarea programelor de învăţământ, 

programe analitice de cursuri şi activităţi, comunicare prin poşta electronică sau grupuri de discuţii 

pe teme pedagogice între elevi interesaţi, sau prin existenta grupurilor de ştiri, conferinţe asistate de 

calculator sau diverse soft-uri specializate.  Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, 

relaţia sa cu elevii. Se cer relaţii distinse, democratice, între elevi şi profesori, ceea ce nu înseamnă 

a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de predare trebuie să solicite participarea, 

iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode active. 

Contextul educaţional actual impune realizarea inovaţiilor la nivelul practicii pedagogice: 

perfecţionarea metodologiei de predare – învăţare - evaluare, îmbogăţirea bazei didactico-materiale, 

elaborarea de noi materiale de învăţare etc.  

Foarte importantă în procesul de învăţământ este strategia de instruire deoarece ea reprezintă 

modul în care profesorul reuşeşte să aleagă cele mai potrivite metode, materiale şi mijloace, să le 

combine şi să le organizeze într-un ansamblu, în vederea  atingerii competenţelor vizate. Termenul 

de „metodă” provine din grecescul „methodos” şi se traduce prin „cale care duce spre” atingerea 

obiectivelor am putea continua noi, responsabilii cu elaborarea strategiei educative. Din perspectiva 

profesorului, metoda se constituie într-un instrument didactic de motivare şi stimulare a elevilor de 

a asimila activ noi cunoştinţe şi forme comportamentale. Se observă faptul că profesorului îi revine 



o sarcină destul de grea şi anume alegerea metodelor adecvate strategiei didactice elaborate. Pentru 

reuşita demersului instructiv-educativ, profesorul trebuie, mai întâi, să plaseze în centrul 

preocupărilor beneficiarul acţiunilor sale, adică elevul, iar apoi să aibă în vedere cîteva aspecte: 

posibilităţile intelectuale ale elevilor; nivelul învăţării anterioare; posibilităţile de angajare în 

activităţi ale elevilor; înclinaţiile acestora (teoria inteligenţelor multiple, H.Gardner); formele de 

activare a elevilor; tipul de lecţie; raportarea la celelalte elemente ale instrurii. Nu doar alegerea 

metodelor constituie un punct esenţial al strategiei didactice, ci şi utilizarea lor în activitatea la 

clasă, deoarece metodele alese trebuie să  unifice, să coreleze şi să regleze sarcinile corespunzătoare 

competenţelor vizate, conţinuturile vehiculate, formele de organizare, dar şi resursele. Prin 

diversitatea de metode, profesorul are posibilitatea să-şi manifeste creativitatea cu scopul atingerii 

reuşitei în demersul instructiv-educativ implicat. Noile tehnologii influenţează dezvoltarea 

intelectuală a elevilor prin:stimularea interesului faţă de nou, stimularea imaginaţiei, dezvoltarea 

unei gândiri logice, simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, optimizarea randamentului 

predării, formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie, elevul învaţă în ritm propriu, 

fără emoţii şi stres, aprecierea obiectivă a rezultatelor şi proceselor obţinute. Metodele de predare- 

învăţare care stimulează creativitatea sunt:explozia stelară, metoda pălăriilor gânditoare, caruselul, 

multi-voting, masa rotundă, studiul de caz, interviul de grup, incidentul critic, phillips6/6, 

tehnica6/3/5, controversa creativă, tehnica acvariului, tehnica focus-grup, patru colţuri, metoda 

Frisco, sinectica, buzz-groups, metoda Delphi şi  brainstorming – cea mai răspândită metodă de 

stimulare a creativiţăţii în condiţiile activităţii în grup, dezvoltă gândirea critică. 

Dintre metodele complementare de evaluare, al cãror potential formativ sustine 

individualizarea actului educational prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes  Proiectul.  

Proiectul  se constituie atât într-o metodă de învăţare prin acţiune practică cu o finalitate reală, 

aplicativă, cât şi într-o metodă alternativă de evaluare. Spre deosebire de alte metode, metoda 

proiectului presupune anticiparea mentală a unei acţiuni, precum şi executarea ei, prin cercetare 

concretă. Elevul sau grupul de elevi este plasat în centrul acţiuni, oferindu-i-se posibilitatea să-şi 

afirme independenţa în gândire şi acţiune, dar şi să însuşească direct tehnicile de cercetare, prin 

efort, cooperare, autocontrol, după îndrumarea iniţială. Proiectul  începe în clasă, prin definirea şi 

înţelegerea sarcinii de lucru, eventual şi prin începerea rezolvării acesteia,  se continuă acasă pe 

parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul  

şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute 

şi dacă este cazul, a produsului realizat. Proiectul este o metodă activ-participativă ce presupune 

transfer de cunoştinţe,  dezvoltare de deprinderi şi  capacităţi, abordare interdisciplinară, precum  şi 

consolidarea unor abilităţi  sociale ale elevilor. Prin această metodă, profesorul estompează limita 

dintre teorie şi practică, prin caracterul activ elevii putând să asimileze cunoştinţe prin propriile lor 



experinţe de viaţă,  să acţioneze şi să rezolve sarcini, autotestându-şi capacităţile cognitive, sociale 

şi practice. Confruntându-se cu situaţii veridice, elevul este pus în situaţia să caute, să cerceteze, să 

emită ipoteze, să găsească soluţii, toate acestea ducând la întărirea spiritului de răspundere proprie, 

la maturizarea gândirii, la o pregătire pentru depăşirea situaţiilor complexe din viaţa reală. Proiectul 

se constituie şi într-o metodă alternativă de evaluare deoarece elevii au posibilitatea de a demonstra 

nu doar ceea ce stiu, şi, mai ales,  ceea ce ştiu să facă, punându-şi în valoare deprinderile, 

priceperile şi abilităţile, el putând lua forma unui proiect individual sau de grup. Realizarea unui 

proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 

a)Pregătirea proiectului:  

 identificarea unei teme (tema poate fi propusă de către profesor, de către elevi  sau negociată 

cu elevii);  

 conturarea competenţelor vizate;  

 formarea echipelor de lucru;  

 stabilirea sarcinilor de lucru şi a timpului alocat ;  

 precizarea cadrului necesar dezvoltării proiectului (cunoştinţe teoretice  necesare) ;  

 resurse materile şi de timp ;  

 alegerea modalităţii de prezentare 

b)Implementarea proiectului:  

 stabilirea rolurilor în cadrul echipei; 

 culegerea, organizarea şi  prelucrarea informaţiilor legate de tema aleasă;  

 executarea proiectului;  

 dirijarea acţiunii de către profesor;  

 finalizarea acţiunii ;  

 prezentarea proiectului/produsului final . 

c)Evaluarea proiectului: pentru o evaluare cât mai obiectivă trebuie avute în vedere câteva criterii 

generale de evaluare, criterii care vizează:  

 calitatea proiectului şi a produsului realizat (validitatea, completitudinea, elaborarea şi 

structurarea, calitatea materialului utilizat, creativitatea), 

 calitatea activităţii elevului, a procesului pe care l a parcurs şi a modului de prezentare. 

(raportarea elevului la temă, performarea sarcinilor, documentarea, nivelul de elaborare şi 

comunicare, greşelile, creativitatea, calitatea rezultatelor). 

 

„Daţi-mi un punct de sprijin şi voi mişca Pământul.” 

(Arhimede) 
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