
 

şi promovare a serviciilor educaţionale, de programare şi control al rezultatelor prin măsurarea nivelului de 

satisfacţie a clienţilor. 

Plecând de la aceste activităţi specifice, marketingul se profilează drept o metodă ştiinţifică de 

abordare a pieţei educaţionale, un instrument de afirmare a instituţiei de învăţământ în condiţii de eficienţă şi 
de asigurare a satisfacerii cerinţelor consumatorilor de servicii educaţionale. O asemenea viziune va permite 

instituţiei de învăţământ să elaboreze şi să aplice strategii de marketing corect orientate spre crearea 

condiţiilor de adaptare la dinamica mediului său, la satisfacerea nevoilor clienţilor şi la crearea de nevoi noi, 

în consens cu politica de dezvoltare instituţională şi cu obiectivele dezvoltării societăţii.  
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Abstract 

This article gives information end this describes the role of creativity in the process of the 

scientifical cognive competence et biology lessons. 

 

Pregătirea elevilor pentru o viaţă activă, presupune ca însăşi viaţa şcolară să fie activă, să manifeste 

o largă deschidere spre activităţile care să atragă elevii la creaţia valorilor materiale şi spirituale, prin diferite 

forme de muncă productivă cu participarea personală în viaţa socioculturală.  
Dar pentru a fi pregătiţi pentru viitor elevii necesită multă măiestrie în rezolvarea diferitor situaţii din 

cotidian, de comunicare, aptitudini practice, precum şi posibilitatea de a le testa cu încredere. În era 

progresului tehnico-ştiinţific un rol important îl are investigaţia, având ca obiect creativitatea ştiinţifică.  

Dezvoltarea creativităţii la elevi înseamnă formarea unui stil de lucru, cultivarea priceperilor şi 
deprinderilor de muncă, stimularea iniţiativei. Învăţarea creativă formează o personalitate creativă; a fi 

creativ înseamnă a fi şi competent.  
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În prezent există o serie de modalităţi prin care este definită creativitatea. Psihologii susţin, în 

general, că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii. A crea înseamnă: a face să 

existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce etc. Creativ este cel care se caracterizează prin 

originalitate şi expresivitate, este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ.  

După unii autori „creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare”, 

iar după alţii ea constituie un proces prin care se realizează un produs. Alţi autori văd în creativitate 

capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora soluţii inedite şi originale [apud 5]. 

Ca formaţiune psihică deosebit de complexă, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de 

sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate. Definitorii pentru 

creaţie sunt noutatea şi originalitatea [5].  

Creativitatea are o sferă de cuprindere largă, semnificativă atât la nivel individual, cât şi social, ce 

vizează o multitudine de domenii de activitate. La nivel individual, de exemplu, creativitatea este utilă în 

rezolvarea problemelor întâmpinate de un individ în viaţa sa profesională sau cotidiană. La nivel social, 

creativitatea poate genera descoperiri ştiinţifice, noi curente artistice, invenţii şi programe sociale inovatoare 

[6]. 

Creativitatea reliefează un mod de a fi o modalitate de gândire. Ea este mai întâi de toate o aptitudine 

individuală obişnuită, de care dispunem în general în egală măsură, prezentă în fiecare dintre noi şi diferită 

de „inteligenţa” evaluată prin coeficientul intelectual. 

Desigur, nu fiecare va fi chemat să ia decizii strategice, dar toţi trebuie să fie apţi să facă opţiuni 

responsabile din punct de vedere social. Deoarece condiţiile în care vieţuim devin mai complexe, trebuie să 

fim tot mai bine pregătiţi pentru a alege şi a cântări alternativele de acţiune. Menirea instruirii în rezolvarea 

creativă a problemelor este de a dezvolta acest fel de aptitudini. Pregătirea pentru rezolvarea creativă a 

problemelor ar putea dezvolta aptitudinile elevilor de căutare rapidă a celor mai bune soluţii [4]. 

Biologia este o disciplină ce ţine de domeniul observaţiilor, descoperirilor, investigaţiilor. Şi pentru a 

îmbunătăţi eficienţa procesului instructiv educativ la lecţiile de biologie prioritar ar fi utilizarea problemelor 

creative. Probleme ce conţin contradicţii, care determină o serie de răspunsuri sau ipoteze, necesită aplicarea 

diferitor cunoştinţe. Problemele creative se caracterizează printr-un nivel înalt de activitate de cunoaştere şi 
independentă a elevilor, iar activitatea elevilor în rezolvarea unor astfel de probleme determină achiziţionarea 

unui caracter de investigare şi flexibilitate.  

Includerea elevilor în activităţi creatoare prin intermediul metodelor interactive, în special a 

problematizării asigură posibilităţi speciale pentru aceste metode de formare a experienţei lor emoţionale. 

Apar sentimente şi emoţii, pe baza lor se formează sfera motivaţională a personalităţii: emoţii legate de 

căutare, bucuria descoperirii, tendinţa de a rezolva şi mai multe, de a se afirma şi de a decide [3].  

După Muşata Bocoş, „accentul în problematizare cade pe etapa investigatoare, ale căror valenţe 

formative sunt: trezirea curiozităţii ştiinţifice, formarea obişnuinţei de a nu primi cunoştinţe gata elaborate, ci 

de a căuta prin propriile forţe cognitive adevărul” [1].  

Problematizarea şi descoperirea permit folosirea în procesul educaţional a strategiilor mintale şi 
activităţilor care stimulează operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizări etc., 

judecăţile şi raţionamentele elevilor, oferindu-le posibilitatea de a dobândi cunoştinţe în mod independent 

[2]. Iar includerea în sistemul de situaţii-problemă cu aspect dialectic în calitate de mijloc fundamental în 

formarea gândirii creative permite instruirii prin problematizare achiziţionarea de noi perspective faţă de 

cerinţele moderne [8]. 

În procesul de dezvoltare a creativităţii se utilizează criteriile logice, cât şi emoţionale, estetice, de 

asemenea criteriile practice şi mijloacele ce adeveresc (demonstrează) adevărul, iar aceste caracteristici 

formează sistemul de trăsături creative ale personalităţii, cum ar fi: intelectuale, emoţionale şi volitive.  

Trecerea de la pedagogia pentru cunoştinţe la pedagogia pentru competenţe, orientează spre un 

învăţământ de calitate prin valorificarea personalităţii elevului. 
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Competenţa şcolară exprimă nivelul de dezvoltare a personalităţii elevului, legat de asimilarea 

calitativă a conţinuturilor curriculare, abilitatea de a realiza acţiuni de diferite dificultăţi. Ea se formează doar 

în procesul de realizare a unor acţiuni complexe [7]. 

Este cunoscut deja, că în formarea competenţei şcolare sunt determinate patru etape succesive, care 

corespund cu cele patru tipuri fundamentale de activitate de cunoaştere: a şti, a şti să faci, a şti să fii şi a şti 

să devii, care conduc spre formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică.  

Evident, că la fiecare etapă de formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică, activitatea elevilor 

constă în rezolvarea diferitor situaţii-problemă, care în dependenţă de complexitatea acestora sunt soluţionate 

într-un mod creativ.  

La prima etapă de formare a competenţei elevii achiziţionează un volum de informaţii din domeniul 

biologiei, care se transformă în cunoştinţe proprii. Pentru această etapă sunt caracteristice aplicarea 

întrebărilor problemă, la care pot fi formulate răspunsuri cu caracter creativ. 

Exemplul 1. Explicaţi cum poate fi salvată pânza de păianjen pentru a nu fi distrusă de păsări. 
Etapa a doua de formare a competenţei se asociază prin activităţi de tipul „a şti să faci”, care 

transformă cunoştinţele fundamentale în cunoştinţe funcţionale, folosind situaţii-problemă de diferite nivele 

de complexitate. 

Exemplul 2. Este cunoscut faptul, că păsările fac popasuri pe liniile de înaltă tensiune.  

- Cum explicaţi, că fulgerul nu le loveşte şi păsările nu mor. 

- Pe câte linii de tensiune păsările pot să se aşeze şi în ce cazuri curentul electric ar putea să 
le omoare. 

Etapa a treia de formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică (cunoştinţe interiorizate sau a şti să 

fii) şi etapa a patra (manifestarea competenţei) presupune implicarea creativă a elevilor, în urma confruntării 

acestora cu situaţiile reale, ce necesită a fi rezolvate. Or, a fi creativ înseamnă să conştientizezi lumea în care 

trăieşti şi s-o înţelegi, să fii competent într-un şir de domenii, inclusiv să fie capabili să se exprime, să poată 

opera cu cunoştinţele pe care le-au acumulat, să gândească şi critic, şi intuitiv, să formuleze propriile 

concluzii, să-şi poată exprima sentimentele şi să răspundă cu empatie la sentimentele altora. Pentru aceste 

etape profesorul creează situaţii-problemă sau formulează împreună cu elevii, pe care îi implică activ în 

căutarea soluţiilor, cît şi propune elevilor să formuleze situaţii-problemă şi să le rezolve independent. 

Exemplul 3. Există în Oceanul Planetar o mare care se numeşte „marea fără ţărmuri”. 

a) cum explicaţi denumirea acestei mări? 

b) datorită cărei alge marea supravieţuieşte; 

c) unde este localizată această mare; 

d) din ce cauză marinarii o ocolesc. 

Orice problemă, orice cerinţă poate să aibă mai multe răspunsuri corecte. 

Este clar că creativitatea se manifestă la toate etapele de formare a competenţei, însă un loc 

primordial îl deţine în cea dea treia şi a patra etapă. Proprietatea de a găsi o soluţie, de a lua o hotărâre 

originală e doar în puterea unei minţi creatoare. 

Învăţarea creativă pune accentul pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort 

propriu, pe imaginaţie şi pe gândire creatoare. 

Pentru a face faţă cerinţelor viitoare, tinerii trebuie să gândească rapid, să fie flexibili şi imaginativi. 

Li se va cere să fie competenţi în găsirea unor soluţii eficiente pentru probleme necunoscute, în situaţii 
neclare. 

În acest context, a fi orientat către personalitatea elevului înseamnă a crede că oricine poate fi creativ 

şi că creativitatea poate fi dezvoltată, iar o personalitate creatoare are nevoie de libertate în gândire şi în 

acţiune.  
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Abstract 

The process of formation and development of communicative competences includes three levels of 

knowledge acquisition: Knowledge, application and integration. From this point of view, in this article there 

is touched upon the issue of pronunciation teaching as a component part of the present process, taking into 

account phonetics as a basic language compartment both linguistically and didactically.  

 

După cum se ştie, în cadrul predării unei limbi străine procesul de însuşire a materialului didactic 

cuprinde trei nivele de însuşire a acestuia: cunoaştere, aplicare şi integrare. La primul nivel se formează 

cunoştinţe, la nivelul al doilea ele se transformă în abilităţi care la rândul lor se transformă în deprinderi la 

cel de-al treilea nivel, parcurgerea nivelelor date fiind condiţie de bază pentru formarea şi dezvoltarea 

competenţelor comunicative. După cum menţionează D. Orosan, „cunoştinţele, modul de gândire, 

vocabularul, deprinderile, priceperile şi conduitele comunicative sunt dobândite prin instrucţie şi educaţie şi 
îmbogăţite/perfecţionate prin autoinstrucţie şi autoeducaţie” [5, p. 7].  

Abordând nivelul de cunoaştere ne referim la conoştinţe ca punctul de pornire al procesului 

glotodidcatic. Cunoştinţe de limbă se divizează în patru compartimente de bază: pronunţie, gramatică, 

vocabular şi ortografie. Importanţa majoră a pronunţiei este demonstrată de mai mulţi factori. Când copilul 

se naşte şi începe să înveţe să vorbească, el însuşuşte mai întâi sunete cu ajutorul cărora devine ulterior apt să 

formuleze cuvinte şi enunţuri. Latura orală a limbii este primordială faţă de cea scrisă (lipsa scrisului în mai 

multe limbi ale lumii până şi în zilele de astăzi confirmă acest fapt). Din punct de vedere lingvistic, fonemul 

este cea mai mică unitate a limbii şi poate servi atât drept material de construcţie pentru alte unităţi 
(morfeme, lexeme, sintagme etc.) cât şi drept semn de deosebire a unei unităţi de alta. Astfel, la nivel de 

cunoaştere este necesar să se înţeleagă principiile de articulare a sunetelor vorbirii.  

La nivel de aplicare se presupune antrenarea pronunţării sunetelor de vorbire în silabe, cuvinte (în 

diferite poziţii: iniţială, medială prevocalică, medială preconsonantică şi finală, dar şi la intersecţia 

cuvintelor, atât în hiaturi cât şi în poziţii preconsonantice), îmbinări de cuvinte, enunţuri, proverbe etc. 

Menţionăm că nivelul de aplicare a pronunţiei la început parţial coincide cu nivel de cunoaştere a 

vocabularului, dar şi a gramaticii. După cum se ştie, limba este cel mai important mijloc de comunicare 

interumană. De aceea ea se învaţă pentru comunicare. Sfera de comunicare interumană cuprinde o serie de 

aspecte ale vieţii atât în plan general cotidian cât şi în plan special sau profesional. Astfel, conform cerinţelor 

didacticii moderne, organizarea şi predarea materialului lexical trebuie supusă temelor de conversaţie acestea 

la rândul lor fiind aranjate în ordinea descendentă a frecvenţei lor de utilizare. Gramatica trebuie să servească 

drept mijloc de structurare a materialului lexical în sintagme aceasta fiind supusă materialului lexical 

tematic.  
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