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Abstract 

Creativity is the ability of human specific, characterized by the deliberate transformation of the 

human environment in an anticipated way. The world is constantly enriched with material or spiritual 

objects, who had originated the "mind" of man, the things made by "hand" of human creative activity. 

In the article are listed the factors, stages and the techniques that stimulate creativity.  

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi.  

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari.  

Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.  

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

Maria Montessori 

 

Creativitatea este capacitatea specific umană, care se caracterizează prin transformarea deliberată a 

mediului de către om, într-o modalitate anticipată. Lumea se îmbogăţeşte permanent cu obiecte materiale sau 

spirituale, care-şi au originea în “mintea” omului, cu lucruri făcute de “mâna” omului în activitatea lui de 

creaţie. Putem considera creativitatea o aptitudine, o dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele 

noi, originale. Existenta creativităţii se constata prin flexibilitatea, noutatea, originalitatea, fluenta, 

senzitivitatea, ingeniozitatea elevului.  

Creativitatea se dobândeşte ca abilitate de a realiza ceva nou prin activitate, prin experienţă 

(necreativitatea implica foarte multa munca). Edison spunea ca”in creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 
1% inspiraţie”. De aceea putem considera că este un proces, deoarece necesita evoluţie în timp, dezvoltări şi 
uneori necesita învingerea unor obstacole. 

Plecând de la aceste consideraţii este necesar să identificăm factorii creativităţii:  
a. imaginaţia (foarte importanta la creaţia originala). Are rolul de a transforma impresiile, ideile, 

realizând noi combinaţii, producând imagini neobişnuite. Se poate aplica celor mai variate 

conţinuturi: matematica, lingvistica, lumea dansului, chiar în domeniul afectivităţii unii trăiesc în 

mod neobişnuit sentimente cum ar fi dragostea. Imaginaţia se caracterizează prin:fluiditate 

(bogăţia asociaţiilor de imagini ori idei), flexibilitate (uşurinţa cu care o persoana este capabila 

să schimbe puncte de vedere în abordarea unei situaţii), originalitate. 

b. memoria - acumularea unui bogat material de imagini, scene, idei, concepte 

c. gândirea - permite clasificarea imaginilor furnizate de simţuri şi formarea unei concepţii asupra 

realităţii şi a valorii lucrurilor. 

476



 

d. inteligenta - relaţii intre inteligenta şi creativitate poate ave două aspecte: fie persoane cu 

inteligenţă superioară, dar cu slabe note de creativitate fie persoane cu cote mari de creativitate 

dar cu un nivel mediu de inteligenta 

e. factori de personalitate: - aptitudinile (asigura efectuarea cu succes a unei activităţi), caracterul 

(totalitatea trăsăturilor psihocomportamentale esenţiale şi stabile ale personalităţii),  
f. dorinţa de a inventa ceva ce presupune efort de lungă durată, voinţă, perseverenta, răbdare, 

entuziasm, spirit de grup şi disciplina a muncii precum şi dorinţa de a cunoaşte, de a descoperi. 

g. factori externi: includ mediul social-cultural, eforturi de pregătire şi investigaţie. Sub puternica 

influenta a mediului se află şi psihicul individului, motivaţia fiind în foarte multe situaţii în 

funcţie de cerinţele sociale. 

Ce este creaţia? În primul rând creaţia este un proces de inspiraţie, comparabil cu cel ce presupune 

tragerea aerului în plămâni. Adică preiei ceva şi pe urmă prin prelucrare creezi altceva. 

Conform Dicţionarului Explicativ, a crea înseamnă a face ceva ce nu a existat înainte. Creaţia este un 

proces de inspiraţie care presupune utilizarea resurselor şi operelor deja existente, preluarea şi analizarea 

acestora atunci când ne aflăm într-o anumită dispoziţie, urmată de prelucrarea ideilor rezultate. Este un 

proces care presupune o stare interioara, recadrări, gândire laterala, strategie şi acţiune. 

Etapele unui asemenea proces ar putea fi următoarele: 

a) perioada de preparare: Nu porneşte de la un loc gol, de la nimic, ea se bazează pe un fond 

ideatic şi facţional aperceptiv, pe cumularea de informaţii şi observaţii, pe delimitarea 

problemelor şi schiţarea unor ipoteze. Aceasta etapă înseamnă şi instruire prin documentare şi 
experimentare, care se va restructurează cu fondul aperceptiv. 

b) incubaţia: Este răstimpul eforturilor, a încercărilor sterile, a diverselor asocieri. Această etapă nu 

presupune găsirea soluţiei. Ea poate dura chiar ani de zile. 

c) inspiraţia: Este momentul fericit când apare soluţia sau, în artă, momentul în care opera este 

văzută integral. Acest fenomen se produce uneori în mod spectaculos şi se numeşte „inspiraţie”, 

dacă artistul trăieşte opera intens, conştient de toate componentele şi detaliile ei,în timp ce în 

ştiinţă se vorbeşte despre „intuiţie”, ceea ce presupune o cunoaştere sintetică, integrală a 

demonstraţiei care elucidează toate aspectele problemei. Nu întotdeauna „rezolvarea” problemei 

se realizează integral, adesea „iluminarea” are loc treptat, creatorului venindu-i o idee care îl 
face să mai progreseze puţin. Deci, există personalităţi creatoare la care intuiţia survine brusc 

precum şi personalităţi care progresează treptat. 

d) verificarea: Este necesară după concepţia iniţială, pentru a elimina eventualele erori sau lacune. 

Artistul îşi revizuieşte creaţia, face retuşuri. Este nevoie de controlul veridicităţii, autenticităţii 
valorii, aplicabilităţii şi eficienţei în plan teoretic şi aplicativ pentru a înlătura erorile. 

Plecând de la cunoscutul dicton “ Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are 

importanţa lui “, fiecare cadru didactic are azi o mare responsabilitate în procesul de învăţământ, în sensul că 

este obligat să le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale şi cognitive noi, bazată pe 

cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii, pentru a le permite să-şi asigure convieţuirea într-o 

lume paşnică. 

Rolul educatorului în procesul atât de complex de modelare a copilului pe drumul atât de sinuos al 

acestuia spre maturizare este poate cel mai important, deoarece, punându-şi elevii în situaţii variate de 

instruire, el transformă şcoala “într-un templu şi un laborator”(Mircea Eliade). Pentru a-şi atinge scopurile, 

cadrul didactic dispune de următoarele tehnici de stimulare a creativităţii:  
Asocierea consonantă: Definită de Alex Osborn ca fiind “procedeul fundamental pentru producţia 

de idei”, reprezintă o funcţie a intelectului uman, care stabileşte legături între imaginaţie şi memorie, astfel 

încât o idee antrenează o alta. Asocierea de idei este şi se dezvoltă în general la elevii cu o bogată imaginaţie 

însoţită de un volum mare de cunoştinţe. Cu cât acesta are o memorie mai bogată cu atât are posibilitatea de 

a realiza asociaţii de idei. 
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Evocarea: Reprezintă “reproducerea unei imagini provocată de asemănarea ei cu o senzaţie sau cu o 

altă imagine în stare de activitate. Prin imaginaţie, se înţelege o stare de evocare, o înlănţuire de consecinţe 

(evocări)” 

Inversia: Reprezintă o tehnică de creaţie care constă în abordarea inversă a unei probleme sau soluţii 
eliminând în acest fel inerţia psihologică, precum şi părerile şi concepţiile despre situaţia în cauză. Dacă un 

obiect sau un detaliu este privit de obicei din afară, conform acestei tehnici, acesta va trebui privit din 

interior. Un obiect dispus orizontal va fi analizat din poziţie verticală sau înclinată. 

Tehnica inversiei presupune folosirea întrebărilor: 

- Care sunt elementele contrare? 

- De ce nu s-ar înlocui pozitivul cu negativul? 

- De ce de jos în sus şi nu de sus în jos sau pe orizontal şi nu vertical? 

- De ce nu abordam problema de la final în loc să o abordăm de la început? 

- De ce la general la particular şi nu invers? 

- De ce să nu se asambleze de la capătul opus? 

Plecând de la aceste consideraţii teoretice să ne imaginăm următoarea situaţie concretă:  

Ai de predat un proiect ce presupune realizarea a cel puţin patru ţinute vestimentare utilizând deşeuri textile 

şi nu ai făcut nici 10% din el, nici planul nu e clar. Ai mintea înţepenită, nu ştii ce să faci s-o scoţi la capăt. 

Ai nevoie de idei! Şi nu orice idei, ci lucruri originale, unice, sclipitor de inteligente. Ce e de făcut?!? De 

unde scoţi idei originale? 

James Webb Young dă o soluţie în trei paşi, care ar putea fi formulată astfel: 

Pasul 1 – Stăpâneşte bine subiectul.  

- Stabileşte tema de inspiraţie a proiectului:”FLUTURI şi FLORI”. 

- Află tot ce e de aflat. 

- Ai prins ideea –vei avea „materia primă” pe care să o modelezi în 

ceva original. 

- Caută ceva interesant, care „sare în ochi” cum se spune, care captivează şi fascinează despre 

subiectul ales. Extrageţi pietrele preţioase din masa informaţiei şi puneţi-le de-o parte. 

Pasul 2 – Detaşează-te şi lasă-ţi mintea să proceseze totul 

- Mintea noastră are absolut tot ce-i trebuie ca să facă analiza şi sinteza de care avem nevoie 

pentru a naşte idei sclipitoare – daca avem încredere în puterea ei. 

- Cunoaşteţi expresia: „Habar n-am de unde mi-a venit ideea asta. Pur şi simplu mi-a venit”. 

Foarte multe gânduri, înoată în sfera inconştientă a minţii. De câte ori nu vi s-a întâmplat să vă 

vina o idee când mergeaţi pur şi simplu pe stradă, când făceaţi jogging sau duş? 

- Mintea trebuie lăsată în pace să zboare, să se desfăşoare…nu trebuie forţată şi ameninţată cu 

pistolul. Trebuie să învăţăm să ne detaşăm de stres şi de foile pline de notiţe. O dată ce avem 

materia primă, e bine să ne smulgem din context, să ne ridicăm de la taste, să ieşim, să facem o 

plimbare. 

- Meditaţi un pic. Suntem permanent bombardaţi cu informaţie, idei, date etc. Procesăm sute de 

mii de gânduri în fiecare oră, într-o manieră destul de haotică. Avem creierul plin de balast de 

rămăşiţe inutile. 

- Un pic de linişte poate avea efecte benefice asupra creativităţii. 
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Motive de inspiraţie şi posibilităţi practice de realizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluţii şi idei practice. 
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Pasul 3 – Foloseşte „cutii de rezonanta” 

- Ideea „cutiei de rezonanta” e pur şi simplu o sugestie să discutaţi cu ceilalţi despre ideile pe care 

le aveţi. Veţi primi feedback de mai multe feluri – dacă sunt cunoscători ai subiectului, poate că 

vor veni cu îmbunătăţiri şi sugestii.  

- Manifestă-ţi curiozitatea – pune întrebări de tip „ce părere ai despre[...]” sau „ce ai face tu dacă 

ar trebui să [...]”. 

- Evită întrebările de tip „nu-i aşa că-i o idee genială să [...]?”.. Critica e constructiva, dar nu toţi 
au curajul să o facă. 

- Nu toate opiniile pe care le veţi primi vor fi folositoare. Bazaţi-vă pe propria intuiţie, şi selectaţi 
doar ideile care vă sunt realmente de folos… 

Concretizarea ideilor. Realizarea produselor. 
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