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„Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru ci,  
să faci cevadin el după ce l-ai găsit.”  

(James Russell Lowell)   
 
 Creativitatea constituie una dintre problemele  majore ale 
contemporaneităţii şi totodată una din cele mai fascinante. într-o accepţiune 
largă, creativitatea constituie un proces de însuşiri şi aptitudini psihice care, 
în condiţii favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru societate. 
Ea este  forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti [1, 38].  

Elementele potenţiale de creativitate pot fi expresivitatea, 
flexibilitatea, fluenţa, sensibilitatea cerebrală, inclusiv calităţile 
analizatorilor şi caracteristicile temperamentale care au un rol important în 
declanşarea, dezvoltarea şi manifestarea creativităţii. Aici avem în vedere 
relaţia subiectului cu factorii de mediu şi educaţionali [4, 73]. Funcţia 
esenţială a procesului de creaţie o constituie imaginaţia. Ea este definită ca 
un proces de combinare a imaginilor, ceea ce se potriveşte mai mult 
imaginaţiei artistice. Fiind componenta cea mai importantă a creativităţii, 
însuşirile prin care ea se manifestă pot fi considerate drept principalele 
caracteristici ale creativităţii.  

Fluiditatea este posibilitatea de aţi imagina în timp scurt 
numeroase imagini sau idei, unele fără utilitate, dar printre ele găsindu-se şi 
cele adecvate. 

Plasticitatea este uşurinţa de a schimba punctul de vedere, modul 
de abordare a unei probleme, când un procedeu se dovede te inoperant. 

Originalitatea este expresia noutăţii, a inovaţiei; când dorim să 
testăm această calitate la cineva, ea poate determina prin rapiditate statistica 
unui raspuns. Anume originalitatea garantează valoarea rezultatului muncii 
creatoare. 

Disocierea este capacitatea combinatorie a doua sau mai multe 
lucruri şi fenomene pe care alţii nu au avut curiozitatea sau abilitatea de a le 
asocia. F. Bruner scrie „Orice formă de creativitate, creşte dintr-o activitate 
combinatorie”. 

Motivaţia poate fi un imbold de dinamizare a creativităţii. Fără 
efort, nici pregătirea şi nici creativitatea nu pot ajunge la nivele ridicate de 
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performanţă. Mobilurile intrinsece, în deosebi spiritul de născocire, 
pasiunea pentru un domeniu şi motivele extrinsece, recompensele 
dinamizează creativitatea. Nu în ultimul plan se plasează şi factorii 
aptitudinali fără de care omul nu poate ajunge la nivele ridicate de 
performanţă [3: 22, 31, 46, 57]. 

Factorii temperamentali şi caracteriali au o influenţă deosebită în 
dezvoltarea creativităţii. Predispoziţiile şi capacităţile nu sunt suficiente 
pentru ca cineva să devină inventator sau creator de artă. Pentru aceasta este 
nevoie de o motivaţie, o dorinţă, o aspiraţie creatoare. Adevăraţii creatori 
devin animaţi de sentimente trainice, chiar de veritabile pasiuni care le 
domină preocupările, aspiraţiile de fiecare zi. Succesele le cauzează emoţii 
puternice intensificând obsesiile lor creatoare. Pentru a crea se cere o voinţă 
fermă, perseverenţă, depunerea îndelungatelor eforturi. Nici în artă, nimeni, 
chiar marile talente, n-au creat nimic remarcabil fără o luptă tenace pentru 
îmbogăţirea mijlocului de expresie, armonia culorilor. Edison spunea: că în 
creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie [2, 76].  

Viaţa, în toate domeniile ei, necesită că aproape fiecare individ să 
realizeze unele operaţii noi, ca urmare a unor combinări şi recombinări, 
asocieri a datelor elementelor existente, care se obiectivează în anumite 
soluţii, metode utile şi mai eficiente, de exemplu o inovaţie care reprezintă 
unele elemente de creativitate. Conform opiniei lui Bontas, Piajet [2, 82], 
creativitatea propriu – zisă necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale, 
deosebite, care să se obiectiveze în produse noi, originale şi care determină 
schimbări calitative într-un domeniu anumit. Creativitatea se poate 
manifesta în toate domeniile cunoaşterii şi vieţii sociale: ştiinţifică, tehnică, 
economică, artistică, organizatorică, pedagogică etc. 

Creativitatea ca rezultat al stimulării şi activităţii înseamnă 
acumulări de capacităţi, abilităţi şi posibilităţi de realizare a ceva nou, 
original, în plan ideal – abstract ca şi, după caz, în plan practic, deci 
inventivitatea ideatică şi practică. Autorii Bontas, Piajet, Nicola, Comarova 
[2, 84] afirmă că: la naştere copilul posedă doar o anumită potenţialitate 
creativă, evidenţiată de o anumită flexibilitate, fluenţa, sensitivitate a 
scoarţei cerebrale şi a sistemului nervos în general. Ulterior, în procesul 
educaţiei şi activităţii, al rezolvării unor probleme ridicate de viaţă, sporeşte 
potenţialitatea menţionată: flexibilitatea, fluenţa, expresivitatea, 
sensitivitatea, desigur, în funcţie de dezvoltarea şi manifestarea factorilor 
intelectuali, aptitudinali, caracteriali şi de mediu, dezvoltându-se alte 
niveluri ale creativităţii, aşa cum sunt originalitatea şi inventivitatea. 

Pentru a asigura progresul uman şi bunăstarea materială şi 
spirituală a oamenilor, este nevoie de multă creativitate, de depistarea, 
stimularea şi de finalizarea ei în inventivitate ideatică şi practică, în toate 
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domeniile. Trebuie cunoscut, stimulat şi valorificat acest potenţial. Au 
studiat fenomenul H. C. Lehman, A. F. Osborn şi alţii [2, 87]. Creativitatea 
se poate manifesta în toate etapele de vârstă, pe tot parcusul vieţii, însă 
vârsta cea mai productivă în creativitate este între 25-40 ani. 

Din punct de vedere al produsului creativ, creativitatea poate 
manifesta urmatoarele tipuri: 

expresivă – este cea manifestată prin soluţii mai eficiente de 
producţie, ca urmare a unor mai multe eficiente de productivitate , cu 
valenţe de perspicacitate; 

productivă – este cea mai manifestată prin soluţii mai eficiente de 
producţie, ca urmare a unor combinări şi recombinări, asocieri de date şi 
soluţii existente, cunoscute; 

inovativă – este legată de cea expresivă şi productivă, dar aduce o 
soluţie nouă care sporeşte productivitatea; 

inventivă – constă în depăşirea calităţii şi performanţelor creaţiei 
productive şi inovatoare în baza unei gândiri şi restructurări noi, produce o 
idee, soluţie, tehnologii noi, originale ce dinamizează progresul teoretic sau 
practic într-un anumit domeniu tehnico-ştiinţific. Invenţiile reprezintă 
inteligenţa creativă de specialitate foarte valoroasă a indivizilor şi ale unui 
popor [4, 60]. 

În desfăşurarea procesului creativ sunt remarcate anumite etape 
interdependente, prima etapă fiind pregătirea. Creativitatea nu porneşte de 
la un loc gol, de la nimic, ea se bazează pe un fond ideatic şi acţional 
aperceptiv, ea înseamnă şi învăţare nouă, prin documentare şi experimentare 
care se restructurează cu cele aperceptive. Inspiraţia este     apariţia bruscă a 
noului, a creaţiei, a noilor idei, modele, sisteme, structuri, teorii, tehnologii , 
în mod inconştient, subconştient, preconştient, în vise şi conştient. 
Verificarea, creaţia fiind un rezultat al factorilor subiectivi şi obiectivi are 
nevoie de controlul veridicităţii, autenticităţii valorii, aplicabilităţii şi 
eficienţei în plan teoretic şi aplicativ [2, 63].  

Există interacţiune între creativitate, inteligenţă, conţinutul 
învăţământului şi rezultatele învăţării. Inteligenţa a cunoscut numeroase 
definiţii: capacitatea de adaptare mintală la situaţii noi, capacitatea ce 
exprima nivelul dezvoltării mintale ca factor de disponibilitate şi 
operativitate, în cadrul unor situaţii noi. 

Cercetarea pedagogică evidenţiază că nu este întotdeauna 
concordanţă deplină între inteligenţă şi creativitate. Unii profesori apreciază 
pe cei inteligenţi şi mai puţin pe cei creativi. Se constată că cei inteligenţi 
nu obţin, în mod obligatoriu şi randament maxim la învăţătură, mai ales 
dacă nu depun şi eforturi de învăţare. 
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Totuşi, cercetarea şi viaţa au arătat că atunci când inteligenţa este 
îmbinată cu eforturile de învăţare, de aflare, creativitatea are un rol foarte 
important. 

Atitudinile creative ale cadrelor didactice orientează capacităţile 
personalităţii acestora în direcţia proiectării unor activităţi pedagogice 
inovatoare. Între atitudinile creative ale cadrelor didactice se remarcă 
încrederea în forţele proprii (dublată de o pregătire profesională foarte 
bună), interesele cognitive şi devotamentul faţă de profesie, atitudinea 
antirutinieră, cutezanţa, perseverenţa în căutarea de soluţii optime, 
atitudinea valorizatoare şi simţul valorii, receptivitatea la nou, respectul fată 
de originalitate şi cultivarea consecventă a acesteia şi angajarea sociala. 

Creativitatea este 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 [2, 
65]. 

,,Creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre 
nou, o anumită organizare  a proceselor psihice în sistem de personalitate” 
[3, 33]. Ea solicită procese de combinare, de imaginare şi restructurare 
continuă a datelor prin situarea celui care învaţă în situaţii problematice care 
necesită rezolvare. Vorbim de învăţare creativă atunci când studentul 
dobândeşte o experienţă nouă prin propriile puteri descoperind-o şi 
exersând-o în situaţii problematice divergente. Interactivitatea presupune 
creativitate, în timp ce creativitatea poate fi individuală sau de grup. 
Profesorul trebuie să-şi asume responsabilităţi în formarea la studenţi a unui 
fond atitudinal propice creativităţii, de exemplu, încredere în sine, 
independenţă în modul de a fi şi de a gândi, asumarea unui risc rezonabil, 
umor [4, 53].  

Pentru valorificarea creativităţii în educaţie şi cercetare, instituţiile 
de învăţământ superior trebuie sa promoveze o cultură care să 
recompenseze performanţa, dar sa nu sancţioneze eşecurile, tocmai pentru a 
încuraja membrii comunităţii universitare să pună sub semnul îndoielii 
ideile vechi, sa treacă dincolo de cunoaşterea convenţională şi să tindă spre 
originalitate [5]. Înclinaţiile creative ale corpului didactic, ale studenţilor, 
spiritul inovativ, depăşirea atitudinii de suficienţă şi autosuficienţă, a 
paradigmelor bine înrădăcinate, trebuie autorizate şi protejate. Omul creativ 
trebuie să-şi asume riscuri în cadrul sistemului educaţional. 
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