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În şcoala modernă metodele de predare au devenit o rutină în 
procesul de instruire. Se pare că noi, profesorii, predăm materiile de studiu 
în mod obiectiv, fără a le da posibilitate studenţilor să experimenteze 
procesul de descoperire şi cum acesta transformă lumea. Îi învăţăm pe 
studenţi să fie consumatori de cunoştinţe, însă nu-i încurajăm să participe la 
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crearea acestor cunoştinţe. Încurajarea creativităţii studenţilor presupune 
parcurgerea unui proces creativ în care posibilităţile devin realitate. 

R. J. Sternberg şi T. I. Lubart, în 1991, au propus teoria investiţională 
a creativităţii ca mijloc de înţelegere a naturii creativităţii. În conformitate 
cu această teorie, creativitatea necesită o combinare de şase resurse 
interdependente: abilităţi intelectuale, cunoştinţe, stiluri de gândire, 
personalitate, motivare, mediu. Deşi aceste resurse ţin de deosebirile 
individuale, adeseori decizia de a le utiliza este cea mai importantă  sursă a 
deosebirilor individuale. 

Abilităţile intelectuale includ abilitatea sintetică de a vedea 
problemele din mai multe perspective, abilitatea analitică implică 
recunoaşterea ideilor care merită a fi urmate şi abilitatea contextuală 
practică presupune  convingerea altora de propriile idei.  

Studenţii trebuie învăţaţi cum să-i convingă pe alţii de valoarea 
propriilor idei. Astfel, dacă au elaborat un proiect ştiinţific, este o idee bună 
pentru ca ei să-l prezinte şi să demonstreze de ce acesta constituie o 
contribuţie importantă. În cazul în care realizează o lucrare artistică, ei 
trebuie să fie pregătiţi să descrie de ce cred că aceasta posedă valoare.  

Pentru a-şi atinge obiectivele tinerii au nevoie de cunoştinţele 
respective. Nimeni nu poate fi creativ fără cunoştinţe. De aceea trebuie să-i 
învăţăm pe studenţi cum să-şi imagineze lucrurile şi din alte puncte de 
vedere, să perceapă importanţa înţelegerii, respectului şi să răspundă la 
părerile altora. Acest fapt este important deoarece mulţi studenţi cu un 
potenţial intelectual ridicat nu se bucură de succes din cauză că nu-şi 
dezvoltă inteligenţa practică. Ei pot avea succes la testări, dar nu pot să 
înveţe cum să se descurce în diferite situaţii de viaţă sau să vadă lucrurile şi 
pe ei înşişi după cum îi percep alţii.  

Stilurile de gândire se referă la o gândire progresistă, în diferite 
moduri, aspecte. În literatura de specialitate se vehiculează ideea că este 
posibil de a ajuta studenţii să-şi determine propriile preferinţe şi să-şi 
contureze propriul stil de învăţare, ca să poată face faţă cerinţelor unei 
anumite activităţi didactice. 

Florin Druţă menţionează că „ideală ar fi posibilitatea adaptării 
stilurilor în funcţie de problemele şi exigenţele situaţiilor, iar profesorul să-
şi cunoască atât propriul său stil cognitiv, cât şi pe cel al studentului” [1997: 
173]. 

Pornind de la ideea că fiecare individ are propria sa personalitate, 
care îl face unic şi nerepetabil în felul său de a fi, de a gândi şi de a simţi, el 
trebuie să poată să-şi asume riscul să tolereze ambiguitatea şi autoeficienţa. 
Un aspect important al învăţării studenţilor să fie creativi este formarea 
deprinderilor de a-şi asuma responsabilitatea atât pentru succes, cât şi 
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pentru eşec. Astfel, învăţându-i cum să-şi asume responsabilitatea, 
înseamnă să-i înveţi pe studenţi să înţeleagă procesul creativ, să se 
autocritice şi, totodată, să se mândrească cu cel mai bun lucru creativ. De 
multe ori încercăm să găsim un vinovat extern pentru eşecurile noastre. 

Deseori creativitatea este limitată de atitudinea sau motivarea 
persoanei. În multe cazuri, persoanele pesimiste pot inhiba creativitatea lor 
prin declaraţii de felul: „Nu sunt o persoană creativă”; „N-am avut niciodată 
idei bune” etc. Teresa Amabile vorbeşte despre rolul motivării în activitatea 
creativă şi sugerează ideea că oamenii rareori pot face ceva creativ dacă lor 
nu le place ceea ce fac.  

În cele din urmă, omul are nevoie de mediu, care va susţine şi va 
recompensa aceste idei creative. Teresa Amabile şi colegii săi au făcut 
distincţie între motivarea intrinsecă pentru o anumită activitate creativă şi 
cea extrinsecă, care îşi are originea în aşteptări şi circumstanţe 
imprevizibile.  

Suntem de acord că fără o motivare internă şi un imbold va fi dificil 
să susţinem efortul necesar pentru a atinge rezultatul creativ scontat. Sursele 
motivării intrinsece sunt într-o oarecare măsură misterioase. Profesorii pot 
prezenta teme interesante, acest fapt îi va face pe studenţi să se intereseze de 
subiect într-o măsură mai mare sau mai mică.  

În general, pregătirea unor lecţii dinamice şi interesante ar putea 
contribui la captivarea studenţilor, modelând stiluri de gândire creativă care 
ar duce la dezvoltarea acestora şi crearea unei atmosfere tolerante în sală de 
studii, care ar putea încuraja studenţii care nu doresc să-şi asume un risc s-o 
facă, profesorii atrăgând mai multă atenţie la cunoştinţele şi abilităţile 
intelectuale. 

L. Vygotsky a constatat că imaginaţia creativă îşi are originea în 
jocul copiilor. De asemenea, a făcut distincţie dintre imaginaţia 
reproductivă, în care individul îşi imaginează lucrurile din memorie, şi 
imaginaţia combinată, în care el combină elementele din experienţa 
anterioară în situaţii noi sau comportamentul care caracterizează 
creativitatea. Deoarece copiii au mai puţine interese, înţelegeri mai puţin 
complexe, şi mai puţine gânduri diverse decât adulţii, ei sunt capabili de 
mai puţină creativitate matură. “În procesul de dezvoltare a copilului, 
imaginaţia, de asemenea, se dezvoltă, ajungând la maturitate numai când 
este matur” [1967: 97]. După L. Vygotsky, tranziţia dintre imaginaţia 
copilului şi creativitatea matură a adultului are loc în etapa medie – 
adolescenţa. Astfel, adolescenţii dezvoltă abilitatea de a manipula cu 
concepte abstracte, ei încep să dezvolte o creativitate mai activă şi dorită 
decât cea din copilărie. Marele savant susţinea că dezvoltarea creativităţii 
este influenţată de vorbirea lăuntrică, educaţie şi gândirea în concepte. 
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Vorbirea le permite indivizilor să se gândească,  să reprezinte şi să 
comunice lucruri care nu sunt prezente. Gândirea conceptelor permite 
indivizilor să proceseze şi să combine experienţele în unele noi, mai 
complexe.  

Creativitatea este o stare a minţii. Abilitatea de a fi creativ nu este 
înnăscută, dar este o deprindere care poate fi învăţată şi dezvoltată prin 
intermediul utilizării diferitor strategii. În scopul stimulării şi dezvoltării 
creativităţii în învăţământ este necesar de a lua în consideraţie unele 
recomandări: 

a. Menţinerea unei atmosfere creative de grup care permite 
conversaţia, gândirea şi lucrul într-o atmosferă fără stres şi anxietate, de 
asemenea, şi fără frica de a fi pedepsit. Amânarea evaluării imediate şi 
limitarea timpului pentru realizarea unei activităţi. Profesorul nu acţionează 
ca un evaluator şi organizator, dar ca un partener. 

b. Evitarea neînţelegerilor în grup şi a invidiei cauzată de 
competiţie, dar susţinerea unei atmosfere sociocooperante. Identificarea 
obiectivelor şi lucrul în echipă, cât şi susţinerea implicării personale. 
Fiecărui student trebuie să i se ofere dreptul ca ideile şi gândurile sale să fie 
luate în serios. 

c. Utilizarea şi aprecierea umorului, deoarece diferite studii 
vorbesc despre relaţia strânsă dintre umor şi creativitate. 

d. Manipularea cu obiective şi idei, de ex.: „Ce dacă…?” Este 
importantă găsirea şi utilizarea analogiilor şi metaforelor. Întrebarea „Ce 
dacă…? sau Ce ar fi fost dacă…?” permite dezvoltarea fanteziei şi 
menţinerea curiozităţii. 

e.  Susţinerea iniţiativei de a pune întrebări. De obicei, punerea 
întrebărilor nu constituie o tentativă de a deranja, dar de a demonstra 
eforturile individuale în căutarea sensului şi adevărului. Reacţii de a 
suprima creativitatea pot fi: “Această informaţie ţine de o altă temă/sau este 
pentru mai târziu”. O reacţie mai adecvată ar fi: “De ce credeţi că această 
întrebare ar putea fi importantă acum?” 

f. Susţinerea intereselor, perceperea şi acumularea de cunoştinţe 
într-o varietate largă şi în diferite domenii. 

g. Aprecierea ideilor neobişnuite, originale, creative. 
h. Încurajarea studenţilor să accepte, să conştientizeze şi  să 

aprecieze propria gândire şi activitate creativă. 
i. Dezvoltarea şi demonstrarea unei critici constructive. Critica 

devine constructivă numai când apare din apreciere personală, şi apoi poate 
fi acceptată fără a cauza mult rău. Nu se recomandă de a atrage atenţie la 
greşeli, cu excepţia celor mai grave, deoarece pe greşeli se învaţă. 
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Studenţii trebuie să cunoască că de la ei se cere să fie creativi. A fi 
creativ înseamnă să studiezi cunoscutul din diferite puncte de vedere, să 
găseşti noi relaţii dintre lucruri care par a nu avea nici o legătură, să găseşti 
în cadrul dat noi alternative. Aceasta înseamnă să fii deschis faţă de mediul 
în care trăieşti, să înţelegi sentiment ale celor din jur şi să-ţi creezi propria 
sa experienţă. 

Obiectivul pedagogului este de a elabora exerciţii care i-ar încuraja 
pe studenţi să pună întrebări despre viaţa lor, ce cunosc despre trecut, 
implicarea lor socială şi ideile pe care le au referitor la viitor. Este important 
de a-i implica pe studenţi în definirea conceptelor generale precum: 
curiozitatea, deschiderea, flexibilitatea, imaginaţia, surpriza, simţul 
umorului şi evaluarea rolului şi valorii acestui concept.  

O altă activitate ar fi ca elevii să-şi imagineze lumea peste un interval 
de 30 ani: casele noastre, sistemul de comunicaţii, mijloacele de transport, 
odihna, serviciul, viaţa de familie; prezentarea unui cuvânt şi utilizarea 
acestuia într-un discurs scurt fără pregătire; completarea spaţiilor libere ale 
unui text, astfel exersându-se intuiţia; iniţierea unei discuţii prin prezentarea 
unei liste de întrebări şi posibilitatea de a alege întrebările preferate printre 
posibilităţile interesante ar fi : 

Of all your unforgettable memories, which one would you like to 
forget? 

What famous person are you most like? 
What correlations can you make between chefs and lions? 
Utilizarea întrebărilor în scopul stimulării creativităţii: 
What if women ruled the world? 
What if no one were allowed to earn more than $100,000 a year? 
What if all celebrities had to donate five hours a week to a charitable 

cause? 
Utilizarea citatelor în scopul generării unei discuţii: 
“I’d rather know some of the questions than all of the answers.” 

(James Thurber) 
“When you ask a dumb question, you get a smart answer.” 

(Aristotle) 
Parafrazarea unui citat care nu este considerată o activitate pasivă, 

dar una care implică creativitate lingvistică atât la nivel cognitiv (abilităţi de 
abstracţie şi generalizare), cât şi la nivel lingvistic (utilizarea corectă şi 
variată a lexicului şi sintaxei); intervievarea unei persoane. 

Putem încuraja gândirea creativă, făcându-i pe studenţi să aleagă 
singuri temele pentru lucrări şi prezentări, să aleagă propriile modalităţi de 
rezolvare a problemelor şi, chiar să înţeleagă că propria alegere a fost o 
greşeală. Oferindu-le şansa de a alege singuri, le permitem studenţilor să-şi 
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dezvolte gustul şi buna raţiune, ambele aspecte fiind elemente esenţiale ale 
creativităţii. Într-un moment oarecare fiecare face greşeli în alegerea unui 
proiect sau metode de elaborare a acestuia. Trebuie să ţinem minte că un 
aspect important al creativităţii este cel analitic – de a te învăţa să recunoşti 
greşeala. 

Fiecare face presupuneri. Deseori persoana nu ştie că posedă aceste 
presupuneri deoarece ele sunt împărtăşite şi de mulţi alţii. Oamenii creativi 
pun la îndoială presupunerile şi îi fac şi pe alţii să facă la fel. Punerea la 
îndoială a presupunerilor face parte din gândirea analitică implicată în 
creativitate. 

Societatea tinde să facă o greşeală pedagogică, evidenţiind răspunsul 
şi nu punerea unei întrebări. Student bun este considerat acela care oferă 
rapid răspunsuri corecte. John Dewey susţine că faptul cum cineva gândeşte 
este mai important, decât ce gândeşte cineva. Şcoala trebuie să-i înveţe pe 
studenţi cum să pună întrebări corecte (întrebări care sunt bune, generatoare 
de idei interesante) şi minimizează rolul învăţării pe de rost. 

Oamenilor creativi le place să genereze idei noi. Mediul de generare 
a ideilor poate fi critic în mod constructiv, dar nu trebuie să fie critic în mod 
distructiv. Studenţii trebuie să realizeze că unele idei sunt mai bune decât 
altele. Profesorii şi studenţii trebuie să colaboreze în scopul identificării şi 
încurajării oricărui aspect creativ al ideilor care sunt prezentate. Când ideile 
sugerate par a nu avea o mare valoare, profesorii nu trebuie numai să le 
critice. Ei trebuie să sugereze noi abordări, de preferinţă acelea care conţin 
unele aspecte ale ideilor precedente, care păreau că nu erau prea valoroase. 
Studenţii trebuie apreciaţi pentru generarea de idei indiferent de faptul dacă 
acestea sunt sau nu foarte originale şi elocvente în contextul dat, fiind 
încurajaţi să identifice şi să dezvolte cele mai bune idei pentru lucrările şi 
activităţile sale.  
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