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CREATIVITATEA ÎN  PEDAGOGIE 
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lector,  MA, ULIM, R.Moldova 

 
„Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci 

 să faci ceva din el după ce l-ai găsit.” 
 (James Russell Lowell) 

 
  Creativitatea este un ideal,  un fenomen general uman, forma cea 

mai înaltă a activităţii omeneşti. Efectuînd o muncă perseverentă, migăloasă 
sau inspirată, omul îşi utilizează forţele fizice şi spirituale la transpunerea în 
practică a imaginaţiei şi fanteziei creatoare. Într-o asemenea activitate-
creaţie, omul îşi dezvăluie calităţile psihice, cognitive, morale – întregul 
conţinut al personalităţii.  

Creaţia nu poate fi concepută fără memorie, inteligenţă, imaginaţie, 
inspiraţie, voinţă, pasiune, spiritualitate, motivaţie, muncă şi peerseverenţă. 
Creativitatea în pedagogie, ca şi în alte domenii, constituie un complex de 
capacităţi şi însuşiri psihice fundamentale ale personalităţii, care, în condiţii 
favorabile, permit pedagogului să-şi demonstreze posibilităţile, generalizînd 
teorii, idei, metode, tehnologii valoroase pentru educaţie şi instruire. 
Procesul creativităţii pedagogice este valoros, dacă prin el se rezolvă o 
problemă educaţională (se schimbă metodele, conţinutul, tehnologiile şi 
sporeşte importanţa educaţiei). 

  Pentru a facilita creativitatea, trebuie de atras atenţia asupra 
aptitudinilor şi calităţilor ce sunt indicii unei bune iscusinţe în domeniul dat, 
adică indicii unui bun profesor. Aceste indicii pot fi clasificate în trei 
categorii principale:  

- aptitudini generale, care sînt necesare lucrului în grup; 
- calităţi personale, care fac, prin ele înseşi, ca persoana respectivă să 

fie un bun promotor al creativităţii; 
- aptitudini cognitive, care maximizează probabilitatea realizărilor 

creative. 
Aptitudinile muncii în grup 
Persoana care se ocupă de dezvoltarea creativităţii mai are nevoie şi 

de abilitatea de a structura o lecţie. Lucrul eficient în grup implică de 
asemenea calităţile de a fi hotărît şi tolerant, respectuos faţă de potenţialul 
creativ al fiecăruia, de a-i putea să-i faci pe studenţi să-şi expună ideile şi să 
fii tacticos.  

Profesorul trebuie să fie capabil să organizeze un grup productiv, să 
monitorizeze semnale non verbale ale acestui grup şi să dirijeze procesul în 
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funcţie de timpul disponibil, rămînînd totodată flexibil în cadrul perioadei 
stabilite.  

Tannebaum spunea că profesorul nu trebuie să impună grupului 
propriile idei, ci să facă ca procesul de muncă să fie plăcut şi să fie pregătit 
să accepte unele manifestări mai puţin serioase, tinzînd în acelaşi timp către 
un ţel serios. 

Calităţile personale 
Persoana interesată de dezvoltarea creativităţii trebuie să fie în mod 

sincer entuziast, devotat muncii sale, optimist, flexibil şi spontan.  
Caracteristicile cognitive 
Persoana care facilitează creativitatea trebuie să aibă capacităţi bune 

de a generaliza şi a clasifica şi să fie deschisă ideilor noi. Ea trebuie să 
accepte ambiguitatea, dar şi să menţină echilibrul necesar pentru a introduce 
o ordine mai bună în dezordine şi ambiguitate. 

Relaţiile dintre profesori şi studenţi 
 '' Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi, astfel incît mai tîrziu 

să lumineze cu o lumină proprie''  a specificat cândva Plutarh. Cu siguranţă, 
toţi profesorii trebuie să ţină cont de îndemnul lui Plutarh, deoarece ei  deţin 
un rol important în dezvoltarea creativităţii studenţilor lor. Deseori, foştii 
studenţi îi elogiază pe profesorii lor, care au contribuit la formarea acestora 
ca personalitate şi la obţinerea succeselor ulterioare. Un exemplu 
concludent ar fi cel al lui Einstein, care, l-a elogiat pe profesorul său, Reuss, 
pentru faptul că era mai flexibil şi mai puţin conformist decît ceilalţi 
profesori şi pentru că l-a încurajat să gîndeasca independent. Dacă 
profesorul doreşte ca studenţii să fie creativi, atunci trebuie să-i convingă că 
ei pot fi. Nu poţi să-i dirijezi să fie creativi. E vorba mai mult de crearea 
unui mediu în care să se poată manifesta creativitatea. Presiunea, foarte rar 
se soldează cu realizarea unei lucrări creative.  

Unii profesori dezvoltă creativitatea, apreciind ideile studenţilor. 
Încep prin a discuta şi a-i asculta. Este important să accepţi ideile lor drept 
pozitive şi să le reţii, inclusiv ideile plauzibile, considerate reuşite, dar care 
nu pot fi folosite la momentul respectiv. Nu ai dreptul să spui: „Asta e 
stupid.” 

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a 
instituţiilor de învăţămînt contemporane. Stimularea creativităţii tinerilor se 
poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire teoretică şi practică; 
dinamizarea iniţiativei şi muncii independente, a spiritului critic ştiinţific; 
dinamizarea activităţii de documentare şi experimentare independentă; 
receptivitatea faţă de nou; pasiune pentru ştiinţă în concordanţă cu 
aptitudinile fiecăruia. Vorbim de învăţare creativă atunci când studentul 
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dobândeşte o experienţă nouă prin propriile puteri descoperind-o şi 
exersând-o în cadre problematice divergente.  

Interactivitatea presupune creativitate, în timp ce creativitatea poate 
fi individuală sau de grup. 

Învaţarea interactiv-creativă este o formă specială a învăţării  apărută 
din necesitatea de a crea un om activ, un constructor de idei, care nu rămâne 
suspendat în sistemul său ideativ ci îl foloseşte pentru a elabora decizii şi a 
rezolva problemele vieţii prin acţiune. Ea pune accentul pe învăţarea prin 
cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau 
dirijat; pune accent, mai ales, pe echipamentul intelectual operatoriu, pe 
gândire şi imaginaţie creatoare.    Stimularea activismului şi a creativităţii în 
instituţiile de învăţămînt presupune favorizarea unui mediu de învăţare 
interactiv,incitator. Torrance oferă câteva sugestii privind stimularea 
creativităţii în rândul elevilor prin: 

- Recompensarea permanentă a comportamentelor creative; 
- Neimpunerea propriilor idei şi soluţii studenţilor; 
- Provocarea studenţilor cu idei interesante şi paradoxuri aparente; 
- Oferirea de evaluări deschise, idei controversate care să provoace 

punerea unor probleme; 
- Încurajarea studenţilor să-şi noteze ideile proprii. 

Profesorul totodată trebuie să faciliteze cunoaşterea de către studenţi 
a tehnicilor  creative.  

Pentru încurajarea creativităţii în educaţie şi cercetare, instituţiile de 
invăţămînt superior trebuie să promoveze o cultură care să recompenseze 
performanţa, dar să nu sancţioneze eşecurile, tocmai pentru a încuraja 
membrii comunităţii universitare să pună sub semnul îndoielii ideile vechi, 
să treacă dincolo de cunoaşterea convenţională şi să tindă spre originalitate. 
Omul creativ trebuie să îşi asume  riscuri în cadrul sistemului educaţional 
care, la randul lui, trebuie să îl protejeze.                      

Predarea orientată spre creativitate implică un set de condiţii 
favorabile, multe dintre care au fost relevate de profesori, toate necesitînd să 
fie luate în considerare.  

Ca premise ale performanţelor în învăţământ, creativitatea şi 
capacitatea de inovare au un rol important, iar obiectivele pe care instituţiile 
de învăţămînt contemporane ar trebui să le aibă în vedere, pot fi 
următoarele: 
 Să sprijine toate formele de creativitate; 
 Să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească 

competenţe de exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul 
vieţii; 

 Să promoveze diveritatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovatiei; 
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 Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a 
propriei personalităţi; 

 Să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 
 Să sensibilizeze linia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept 

modalitate de promovare a dezvoltării durabile; 
 Să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe 

creativitate şi inovaţie ; 
În concluzie, putem afirma că creativitatea poate fi dezvoltată. 

Atenţia principală se îndreaptă asupra climatului favorabil în care 
creativitatea se poate afirma şi asupra măiestriei de predare. Dezvoltarea 
creativităţii cere o iscusinţă înaltă din partea profesorilor, care trebuie să 
predea măiestria, iar studenţii au nevoie să li se dea posibilitatea de a se 
implica activ în realizarea unor sarcini instructive, interesante şi relevante, 
fie individual, fie în grup cu alţi colegi.  

Creativitatea mai este şi o nevoie socială. Provocările lumii moderne 
impun soluţii creative. C. Rogers consideră că adaptarea creativă este 
singura soluţie pentru a ţine pasul cu schimbarea. Pentru a se adapta la 
realităţile noi, cadrul didactic trebuie să-şi cultive aptitudinile creative , să-şi 
activizeze resursele interne care acţionează favorabil asupra propriei 
creativităţi şi să stimuleze creativitatea studenţilor pe care îi formează. 
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