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inovaţia în educaţie

Rezumat: Inovaţia în educaţie constituie un produs peda-
gogic superior, realizat în urma unui proces creativ multifazic 
(pregătirea, incubaţia, înţelegerea, verificarea), care valorifică 
optim resursele psihologice cognitive şi noncognitive ale edu-
catorilor (profesori, manageri şcolari/universitari, profesori-
cercetători, specialişti în proiectarea curriculară). Produsele 
creative de tip inovator sînt superioare prin nivelul ridicat al 
originalităţii pedagogice, confirmat la scară socială ca model 
de restructurare. Aceste produse creative inovatoare pot fi 
proiectate şi realizate la nivel de sistem (reforma educaţiei, 
cercetarea pedagogică fundamentală) şi de proces (plan de 

învăţămînt, programe şcolare/universitare etc.), inclusiv în activitatea de proiectare curriculară a lecţiei.
Abstract: Inovation in education is a pedagogical superior product made   from a multiphase creative process (preparation, 

incubation, insight, verification) which optimally exploit cognitive and noncognitive psychological resources of educators (tea-
chers, school/university managers, researchers, specialists in the curriculum design). Innovative creative products are superior 
by high level of the pedagogical originality, social confirmed that the restructuring model. These innovative creative products 
can be designed and implemented at the educational system level (education reform, fundamental pedagogical research) and at 
the educational process (educational plan, the school/university curricula etc.), including the curricular design of lesson.

Keywords: pedagogical creativity, innovation in education, teaching creative products, problematic situation, creative 
teaching process, cognitive and noncognitive psychological resources of teacher’s personality, educational reform, design of 
the curriculum lessons.

Inovația în educație reprezintă un produs de tip 
superior, primar, al creativității pedagogice, validat prin 
originalitatea sa și relevanța confirmată la nivel social, 
la scara sistemului și a procesului de învățămînt. Rapor-
tarea sa la creativitatea pedagogică implică: 1) delimi-
tarea clară față de alte tipuri de creativitate, exprimate 
ca produse de nivel inferior, secundar, validate doar la 
scară individuală (creativitatea expresivă, creativitatea 
tehnică) – vezi Erika landau, Psihologia creativităţii, 
trad., bucureşti: EDP, 1979, p.20; 2) evidențierea ca-
racteristicilor sale specifice dobîndite la nivel de proces 
creativ, angajat în proiectarea și realizarea unor produse 
pedagogice noi, pe parcursul a patru etape: pregătire 
– incubare – inspirație – verificare socială; 3) valorifi-
carea resurselor sale psihologice generale, cognitive și 
noncognitive la nivelul personalității educatorului anga-

jat în proiectarea și realizarea unor produse pedagogice 
noi, în cadrul unui proces creativ specific în contextul 
sistemului și al procesului de învățămînt.

Inovaţia în educaţie ca produs creativ. Inovaţia în 
educaţie este un produs creativ de nivel superior, elabo-
rat în „planul primar care ne conduce spre noi adevăruri 
ce transformă universul semnificaţiilor acceptat de cul-
tură”, la un moment dat al evoluţiei sale istorice. În cazul 
educaţiei, avem în vedere cultura pedagogică, exprimată 
prin produsele cunoaşterii (teorii, modele, paradigme 
etc.), dar şi prin mentalităţi, comportamente, „moduri 
de a fi” în diferite situaţii tipice educaţiei, instruirii, 
proiectării educaţiei şi a instruirii la nivelul sistemului 
şi al procesului de învăţămînt. În această accepţiune, 
inovaţia în educaţie are un sens larg, necesar şi asumat 
de fiecare educator prin comportamentul său pedagogic, 
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didactic etc., impus normativ de principiul creativităţii 
pedagogice aflat la baza proiectării calitative a oricărei 
activităţi de educaţie, realizată, în mod obiectiv şi su-
biectiv, în context pedagogic şi social deschis.

Din această perspectivă, tipică psihologiei creativi-
tăţii, inovaţia în educaţie, ca produs creativ, depăşeşte 
planul secundar care „lărgeşte doar adevărurile exis-
tente” în cadrul universului de semnificaţii pedagogice 
consacrate deja prin tradiţie. Menţinerea produselor pe-
dagogice creative doar în acest „plan secundar”  întreţine 
riscul prelungirii şi chiar al fixării unei anumite rutine di-
dactice, a unor clişee sau automatisme comportamentale 
aflate în contradicţie flagrantă cu cerinţele axiologice 
imperative ale principiului creativităţii, afirmat normativ 
ca principiu general al proiectării pedagogice (vezi di-
ferenţa dintre produsul creativ primar – secundar; vezi 
br. Ghiselin, 1963, apud Erika landau, op.cit.).

Produsele creative pedagogice trebuie să tindă 
spre atingerea nivelului primar, superior, în măsura în 
care educaţia, prin caracterul său prospectiv, implică 
permanent depăşirea situaţiei actuale, anticiparea unor 
reuşite în situaţii virtuale noi, superioare. De aceea, în 
domeniul educaţiei nu pot fi acceptate, decît în faze iniţi-
ale, tranzitorii, produsele creative secundare, inferioare, 
recunoscute doar la nivelul contribuţiilor individuale, 
fără o validare cel puţin la scară microsocială – vezi, 
de exemplu, validarea proiectului de lecţie, ca produs 
creativ propus de profesor, la nivelul întregii clase, prin 
receptarea şi valorificarea lui de către toţi elevii clasei, 
pe tot parcursul activităţii didactice respective.

Produsele creative pedagogice secundare, validate 
doar la nivel individual, sînt cele de tip expresiv şi 
productiv. Acestea sînt generate de „creativitatea tim-
purie” şi de „tot felul de îndemînări” dependente mai 
mult de „arta pedagogică” decît de „ştiinţa pedagogi-
că”. Sînt inerente în etapele iniţiale de formare şi de 
integrare socioprofesională a profesorilor. Importantă 
este depăşirea lor prin elaborarea unui nou produs 
creativ pedagogic, intermediar între cele cu valoare 
individuală şi cele cu relevanţă socială evidentă. Avem 
în vedere produsul creativ pedagogic realizat „în planul 
inventivităţii, în care educatorul/profesorul reuşeşte să 
stabilească noi conexiuni între elementele învăţate”. 
Este un produs creativ pedagogic care asigură tranziţia 
spre nivelul superior, primar al inovaţiei pedagogice. 
Marchează saltul fundamental de la produsele cre-
ative în care „noul este legat doar de experienţa de 
viaţă individuală” spre cele care generează rezultate 
originale, în raport de valorile sociale concentrate şi 
dezvoltate în/prin „universul de semnificaţii al unei 
culturi” – în cazul nostru, al unei culturi pedagogice 
generale (teoria generală a educaţiei, teoria generală a 
instruirii, teoria generală a curriculumului), specifice, 
aprofundate (psihologia educaţiei, sociologia educa-

ţiei, managementul educaţiei) şi aplicate (didacticile 
particulare ale diferitelor discipline de învăţămînt/pe 
trepte de învăţămînt; practica pedagogică de observaţie 
şi de proiectare-realizare de activităţi didactice şi de 
educaţie/dirigenţie etc.).

Produsele creative pedagogice de tip inovator asigură 
restructurarea activităţii de educaţie, instruire, proiectare a 
educaţiei şi a instruirii la toate nivelurile sistemului şi ale 
procesului de învăţămînt. Exemplul tipic, la scara siste-
mului de învăţămînt, este cel oferit de reforma educaţiei, 
care, prin definiţie, reprezintă „o schimbare structurală 
şi sistemică”. În termenii unui concept pedagogic funda-
mental, reforma educaţiei defineşte un tip de schimbare 
superioară, inovatoare, realizabilă ciclic prin proiectarea şi 
atingerea unor noi finalităţi ale sistemului de învăţămînt, 
unei noi structuri a sistemului de învăţămînt, unui nou 
conţinut al procesului de învăţămînt.

O astfel de inovaţie pedagogică de mare complexi-
tate creativă şi implicare socială globală solicită un alt 
tip de produs creativ superior – o cercetare pedagogică 
fundamentală, istorică şi hermeneutică, necesară pen-
tru elaborarea modelului conceptual al reformei şi al 
strategiei de „implementare” a acestuia, care implică: 
a) reconstrucţia noilor finalităţi: idealul educaţiei şi 
scopurile generale ale sistemului de învăţămînt; b) re-
construcţia noii structuri a sistemului de învăţămînt: de 
organizare pe niveluri, trepte, cicluri, arii curriculare; 
de valorificare a resurselor pedagogice; de conducere 
managerială şi administrativă; de relaţie cu societatea; 
c) reconstrucţia noului conţinut curricular al procesului 
de învăţămînt prin proiectarea curriculară a noului plan 
de învăţămînt, a noilor programe şi manuale şcolare/uni-
versitare (vezi lazăr vlăsceanu, Decizie şi inovaţie în 
învăţămînt, bucureşti: EDP, 1979; Sorin Cristea, coord., 
Reforma învăţămîntului între proiectare şi realizare, 
bucureşti: EDP, 2012).

Ca produs pedagogic creativ, inovaţia în educaţie 
asigură la nivel superior: a) originalitate, realizată prin 
restructurare, respectiv prin reconstrucţia unei noi struc-
turi a sistemului de învăţămînt, a modelului de cercetare 
pedagogică, a planului de învăţămînt, a unei programe 
şcolare/universitare, a unui manual şcolar/ universitar, a 
unui proiect de lecţie etc.; b) valoare socială, semnificati-
vă, cu efecte pozitive durabile, funcţional-structurale, la 
scara întregului sistem de învăţămînt (nu doar la nivelul 
unei trepte sau discipline de învăţămînt, a unei şcoli, a 
unei comunităţi profesionale, a unui grup sau microgrup, 
a unei/unor persoane).

Calităţile produsului pedagogic de tip inovator, 
dezvoltate la un nivel superior de originalitate şi de 
semnificaţie socială, permit realizarea saltului spre 
„planul suprem sau emergent”. la acest nivel, produsul 
creativ are efecte nu doar în zona de referinţă specifică 
domeniului, ci la scara întregului sistem social. Este ceea 
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ce poate să realizeze, educaţia, reforma învăţămîntului, 
cercetarea pedagogică fundamentală la scara întregii 
societăţi. Avem în vedere politicile educaţionale moderne 
şi postmoderne susţinute la nivel de uNESCO, care pro-
movează teza anticipării proceselor de dezvoltare socială 
generală şi particulară (culturală, economică, politică, 
naturală, comunitară) prin educaţia de calitate, concepută 
şi realizată ca prioritate naţională şi internaţională (vezi 
Edgar Faure, sub redacţie, A învăţa să fii. Un Raport 
UNESCO, trad., bucureşti: EDP, 1974; Jacques Delors, 
coord., Comoara lăuntrică. Raport către UNESCO al 
Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, 
trad., Iaşi: Polirom, 2000).

Inovaţia în educaţie ca proces creativ. Orice produs 
creativ implică parcurgerea unor etape, stadii sau faze, 
dependente de modelul de abordare asumat, apropiat în 
cele mai multe cazuri de cel afirmat psihologic, social şi 
pedagogic în contextul în care trebuie sesizată şi rezol-
vată integral o problemă şi mai ales o situaţie-problemă. 
Diferenţa dintre o problemă şi o situaţie-problemă este 
semnificativă pentru înţelegerea specificului psihologic, 
social şi pedagogic al creativităţii, în general, a celei 
superioare, inovatoare, în mod special. O problemă 
implică în mod necesar umplerea unui gol existent la 
nivelul întregului. Poate fi rezolvată prin preluarea 
unor informaţii existente sau dobîndite prin învăţare, 
documentare, îndrumare, tutoriat etc., împrumutate 
în forma existentă, care permite, prin transfer imediat, 
direct, umplerea acelui gol care a generat existenţa pro-
blemei. O situaţie-problemă implică o problemă plasată 
într-un context nou, inedit, neaşteptat. Este o problemă 
complexă, contradictorie. Rezolvarea sa solicită un alt 
mod de abordare, prin reorganizarea, restructurarea, 
recondiţionarea informaţiei pentru rezolvarea situaţiilor 
contradictorii, a conflictelor epistemice evidente sau 
care trebuie sesizate şi rezolvate. În plan psihologic şi 
social, sesizarea şi rezolvarea situaţiei-problemă implică 
produse şi procese de tip creativ, care trebuie orientate şi 
realizate la nivel superior, inventiv, inovator, emergent. 
În plan pedagogic, este ceea ce se propune acţional 
prin strategia sau metoda problematizării, care are ca 
scop didactic general, superior, formarea-dezvoltarea 
creativităţii elevului/studentului etc. prin sesizarea şi 
rezolvarea de situaţii-problemă.

Procesul creativ, angajat psihologic, social şi pe-
dagogic la nivelul şi în sensul inovaţiei în educaţie, 
valorifică „modul inspirat de abordare a problemelor” 
complexe, de tip situaţii-problemă. Implică patru faze 
sau stadii, care „nu sînt întotdeauna bine delimitate” în 
condiţiile complexe în care „deseori se întrepătrund”. În 
perspectivă şi logică pedagogică asumată psihosocial, 
în sensul cerinţelor paradigmei curriculumului şi ale 
proiectării curriculare, pot fi fixate patru etape sau faze 
ale procesului creativ, în general, ale celui inovator, în 

special: pregătirea, incubaţia, înţelegerea, verificarea 
socială (Erika landau, op. cit., p.69-72).

1) Pregătirea procesului creativ inovator presupune 
„colectarea materialului brut” (Irving Taylor, The nature 
of the creative process, 1959, apud Erika landau, op.cit., 
p. 69). De exemplu, în cazul reformei educaţiei ca model 
tip de produs creativ inovator, procesul creativ inovator 
implică o documentare amplă referitoare la: semnifica-
ţia teoretică, epistemologică, a conceptului pedagogic 
fundamental de reformă a educaţiei; evoluţia istorică a 
reformelor educaţiei la nivel naţional, zonal/teritorial, 
regional şi internaţional; identificarea problemei funda-
mentale a reformei educaţiei, în general, şi a cauzelor 
care impun în mod obiectiv şi necesar reforma educaţiei, 
în caz particular, concret (sistemul de învăţămînt dintr-o 
anumită ţară); fixarea conceptelor fundamentale şi opera-
ţionale necesare pentru construcţia modelului strategic al 
reformei sistemului de învăţămînt; adoptarea unui anumit 
model de planificare calitativă a reformei învăţămîntului 
în context general, particular şi concret etc.

2) Incubaţia necesară în cadrul procesului creativ 
inovator constă, în plan psihologic, „în cîntărirea incon-
ştientă a problemei şi în căutarea de soluţii. Din punct de 
vedere social, este o etapă constructivă care presupune 
exersarea experienţelor cognitive şi noncognitive acu-
mulate în faza de pregătire în diferite contexte deschise. 
Din perspectivă pedagogică, este necesară o distanţare 
aparentă şi momentană de tensiunea psihosocială a 
problemei care trebuie rezolvată. Aceasta va permite, 
după o anumită perioadă de timp, interiorizarea trepta-
tă, graduală, a informaţiilor şi experienţelor cognitive 
şi noncognitive în raport de situaţiile multiple oferite 
de practica pedagogică, managerială, didactică şi ex-
tradidactică etc. Rezultatul necesar, în cadrul acestei 
etape sau faze, este cel al prelucrării şi esenţializării 
optime a informaţiilor acumulate şi exersate, activate 
şi (auto)corectate, în mod direct şi indirect, la nivel 
conştient, elaborat, şi inconştient, spontan.

3) Înţelegerea este faza aparent spontană, involunta-
ră în care soluţia este revelată, descoperită şi exprimată 
într-o formulă cognitivă concisă cu o participare afec-
tiv-motivaţională puternică, în special în plan intensiv. 
Este generată pedagogic de capacitatea de interpretare 
a experienţelor cognitive şi noncognitive acumulate în 
faza de pregătire şi prelucrate şi interiorizate parţial în 
momentele prelungite la nivelul incubaţiei. Marchează 
momentul în care conexiunile sînt reconstituite şi dez-
voltate special pentru rezolvarea situaţiei-problemă. 
la această fază ajung doar persoanele care pot angaja 
activitatea lor cognitivă şi noncognitivă în direcţia 
realizării unor produse creative de nivel superior, cel 
puţin apropiate de stadiul inovator. Persoanele care nu 
pot atinge această fază rămîn fixate la stadii inferioare, 
individuale de producere a creativităţii. Ele nu deţin 
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procesele creative necesare pentru realizarea unor pro-
duse creative inovatoare în condiţiile în care „lipsesc 
premisele obţinute în faza de incubaţie”, iar experienţele 
lor sînt fixate în categorii stereotipe”.

4) Verificarea rezultatelor procesului creativ consti-
tuie o etapă necesară care validează sau invalidează cea 
de-a doua calitate a oricărui produs creativ superior sau 
care tinde spre un stadiu relevant superior – semnificaţia 
sau utilitatea socială, fără de care originalitatea nu are 
decît o valoare limitată, exersată doar la scară personală, 
individuală. În această fază, calitatea procesului creativ 
este obiectivată în produsul creativ realizat la nivel supe-
rior, cel puţin la faza tranziţiei de la invenţia pedagogică 
(de exemplu, exersarea unei noi metode didactice sau 
de evaluare cu rezultate confirmate la scara clasei de 
elevi, organizaţiei şcolare, comunităţii educaţionale 
reprezentată (catedră/comisie metodică etc.).

Inovaţia în educaţie ca proces creativ trebuie con-
firmată la nivelul unor produse pedagogice superioare, 
la nivel de sistem în proiectarea şi realizarea reformei 
învăţămîntului, a unor modele de cercetare fundamen-
tală, specifice domeniului ştiinţelor educaţiei, dar şi în 
practica proiectării curriculare a lecţiei prin conducerea 
managerială a acesteia: a) organizarea curriculară, 
administrativă şi pedagogică, a resurselor pedagogice 
(informaţionale, umane, didactico-materiale) existente; 
b) planificarea/conceperea curriculară a activităţii 
didactice: scop general al lecţiei – obiective concrete, 
operaţionale, deduse din scopul general al lecţiei – me-
tode, tehnici, mijloace didactice – modalităţi de evaluare 
iniţială, continuă, finală; c) realizarea-dezvoltarea cur-
riculară a lecţiei: evaluare iniţială – predare-învăţare-
evaluare continuă – evaluare finală.

Inovaţia în educaţie din perspectiva personalităţii 
profesorului. În condiţiile în care creativitatea reprezin-
tă o dimensiune generală a personalităţii umane, inovaţia 
în educaţie solicită profesorului valorificarea la niveluri 
înalte a resurselor sale psihologice cognitive și noncog-
nitive angajate în proiectarea și realizarea unor produse 
pedagogice noi, originale, confirmate social, în cadrul 
unui proces creativ specific în contextul sistemului și 
al procesului de învățămînt.

Procesul psihologic cognitiv specializat în realizarea 
creativităţii – imaginaţia – trebuie cultivat şi valorificat 
de profesor la nivelul formei sale superioare: imaginaţia 
creatoare exersată permanent în direcţia proiectării unor 
produse pedagogice noi, în raport cu propria experienţă, 
dar şi cu cultura organizaţiei şcolare de referinţă şi a 
comunităţii de referinţă la nivel local (comisii, catedre 
metodice), dar şi naţional şi chiar internaţional.

Perfecţionarea continuă a creativităţii profesorului 
la nivel de produs şi de proces, situate şi orientate în 
direcţia dobîndirii unor stadii superioare ca originali-
tate, dar şi ca relevanţă socială, implică valorificarea 
deplină a resurselor cognitive ale gîndirii, în special prin 
activarea optimă a operaţiilor fundamentale (analiză și 
sinteză; abstractizare și generalizare; comparaţie logică 
şi concretizare logică) şi instrumentale (euristice şi al-
goritmice) în contexte pedagogice deschise.

un rol important în (auto)cultivarea capacităţilor 
inovatoare ale profesorului, necesare în exercitarea 
rolurilor sale tot mai numeroase pe fondul statutului 
de educator specializat (profesor de specialitate, pro-
fesor-diriginte, manager şcolar, consilier etc.) revine 
resurselor sale psihologice de tip noncognitiv. Avem 
în vedere faptul că aceste resurse, după cum o demon-
strează şi studiile de specialitate, au rol determinant 
chiar în realizarea creativităţii la niveluri sociale de 
vîrf, în cercetarea fundamentală în toate domeniile cu-
noaşterii (ştiinţe matematice şi informatice, ştiinţe ale 
naturii, ştiinţe socioumane, tehnologie, artă, filozofie, 
religie). În cazul profesorului cu profil inovator avem în 
vedere: 1) motivaţia internă, care stimulează calitatea 
proiectării produselor creative pedagogice din perspec-
tiva relevanţei lor sociale, durabilă pe termen mediu şi 
lung; 2) afectivitatea pozitivă, care permite realizarea 
empatiei pedagogice la niveluri superioare, susţinute 
de resursele excepţionale ale inteligenţei emoţionale, 
atît de necesară la nivelul structurii de funcţionare a 
educaţiei în diferite contexte psihosociale; 3) voinţa 
ca proces reglatoriu-autoreglatoriu care determină 
apariţia unei importante trăsături moral-volitive, de 
caracter, exprimată prin: a) capacitatea de receptare 
a obstacolelor cognitive şi noncognitive în rezolvarea 
problemelor şi a situaţiilor-problemă din domeniul edu-
caţiei; b) capacitatea de susţinere a unui efort voluntar 
adecvat pe tot parcursul realizării activităţii de referinţă 
pentru depăşirea obstacolelor sesizate; c) capacitatea 
de menţinere a efortului voluntar în orice context, 
indiferent de factorii perturbatori care pot apărea; d) 
capacitatea de valorificare integrală a efortului voluntar 
întreprins în raport cu obstacolele sesizate şi depăşite 
în vederea atingerii obiectivelor generale, specifice şi 
concrete ale activităţii de referinţă; 4) caracterul, ca 
dimensiune relaţională a personalităţii educatorului care 
permite (auto)evaluarea corectă a produselor şi procese-
lor pedagogice creative ale acestuia cultivate la niveluri 
superioare, validate prin grad înalt de originalitate, dar şi 
prin relevanţă socială în plan pedagogic microcomunitar 
şi chiar macrocomunitar.
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