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Abstract: In this article, it is related the correlation between creativity and ethics concepts, it 
is analyzed the theories of creativity, principles and objectives of the Code of Ethics 
of the teacher from the Republic of Moldova, which reflect the contents of these 
theories.

Conceptul psihologic de creativitate defineşte capacitatea de a produce opere 
noi, de a utiliza comportamente noi, de a găsi soluţii noi la o problemă [6, p. 182] 
şi esențializează trăsăturile personalităţii creatoare (semnificative pentru înţelege-
rea creativităţii – gândirea independentă, încrederea în sine, fascinaţia complexi-
tăţii, orientarea estetică şi asumarea riscurilor) [3].

Cercetătorul în pedagogie Cristea S. susţine că abordarea creativităţii este rea-
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lizată din diferite perspective: în sens larg, cantitativ, ca trăsătură general-umană 
utilă în rezolvarea problemelor întâmpinate de un individ în viaţa sa profesio-
nală sau cotidiană – creativitate individuală; în sens restrâns, calitativ, ca trăsătură 
specială, ce poate genera descoperiri ştiinţifice, noi curente artistice, invenţii şi 
programe sociale inovatoare – creativitatea socială (confirmată social); manageri-
ală – relevantă atunci când organizaţiile şi societatea sunt nevoite să-şi adapteze 
resursele la cerinţele activităţilor în perpetuă schimbare.

Abordarea filozofică a creativităţii, având ca premisă recunoaşterea specificu-
lui psihologic al acesteia, evidenţiază două consecinţe majore, rezultate din capa-
citatea personalităţii umane de a produce idei diverse: restructurarea contextului 
în care are loc activitatea reorganizată prin angajarea creativităţii; deschiderea 
spre mai multe soluţii cu acceptarea riscului, a ambiguităţii şi a contradicţiei în 
schimbul preferinţei pentru complexitate [4, p. 194].

Dacă ne referim la produsul creator de tip pedagogic, în această accepţie putem 
valorifica o teză de bază a praxiologiei conform căreia orice lucru bine făcut este un 
lucru nou [7].

În consecinţă, orice activitate didactică/educativă (lecţie, activitate de diri-
genţie etc.) eficientă este o activitate nouă, care asigură adaptarea proiectului 
pedagogic la situaţiile concrete ale clasei aflate într-o continuă schimbare şi trans-
formare într-un context deschis. Rezultă astfel necesitatea (auto) perfecţionării 
permanente a activităţii didactice/educative, nu doar în plan pedagogic, ci şi 
social (cultural, politic/civic, economic), deci necesitatea permanentă de a crea.

Acest trebuie ţine de normele şi principiile etice, care sunt diferite şi percepute 
diferit în culturi diferite. Cu toate acestea, exista norme morale, de exemplu, care 
trebuie să se supună principiului universalităţii, să fie aplicabile oricui, oriunde 
şi oricând. Ele au caracter absolut şi obiectiv, nu depind de credinţe, sentimente 
şi obiceiuri particulare.

Din perspectiva eticii profesionale, care este determinată de particularităţile 
specifice ale unor profesii, de interesele corporative, de cultura profesională etc., 
oamenii ce îndeplinesc funcţii profesionale similare sau identice îşi elaborează 
tradiţii specifice şi se asociază în baza unor principii de solidaritate profesională 
în stare să păstreze reputaţia grupului profesional dat. O componentă esenţială a 
eticii profesionale este faptul că aceasta include diverse norme de conduită, care 
se caracterizează prin aceea că este emisă de cineva, îşi are sursa în voinţa unei 
autorităţi normative se adresează unor agenţi numiţi subiecţii normei.

În contextual eticii pedagogice, în cadrul examinării sistemului de principii 
ale eticii, sunt distinse principii fundamentale ce sunt în corelaţie cu principiile 
morale, care devin o bază a normelor concrete de conduită a cadrului didactic.

În corelaţie cu principiile eticii sunt şi principiile morale, ce reprezintă unele 
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forme de exprimare a cerinţelor morale care dezvăluie în linii generale conţinutul 
moralităţii existente într-o societate sau alta. Ele exprimă cerinţele fundamentale 
ce ţin de esenţa morală a omului, de caracterul corelaţiei dintre oameni şi care 
determină direcţiile magistrale ale activităţii oamenilor, ele devenind astfel o 
bază a normelor concrete de conduită.

Etica profesională impune stabilirea unor reguli interne în fiecare profesiune, care 
pot lua forma „bunelor practici”, „codurilor etice” sau „codurilor deontologice”.

Obligaţiile pragmatice determinate de etica deontologică îi permit profesionis-
tului să aleagă raţional normele morale de conduită, în baza unei pregătiri şi decizii 
axiologice în raport cu idealul moral. Idealul moral constituie proiecţia la maximum 
a capacităţilor umane în baza valorilor determinate axiologic şi normative de ştiinţa 
Eticii. Această disciplină a ajutat întotdeauna oamenii să ducă o viaţă conştientă, să 
înţeleagă de ce e necesar să fie morali şi cum să devină morali [2].

Astfel, funcţia axiologică a educaţiei etice, adică aceea de stabilire a normele 
etice şi de formare a atitudini corecte faţă de relaţiile umane pedagogice, faţă de 
comportamentele pedagogice, de capacităţile, de valorile, de aprecierile obiective 
ale faptelor şi proceselor pedagogice, ar trebui realizată la un asemenea nivel, încât 
să asigure modelarea viitorului pedagog. Trebuie să se ajungă la etapa când acesta 
ar fi capabil să desfăşoare o activitate profesorală creativă, conform cerinţelor 
viitorului, posibilă de schimbări social-utile eficiente, flexibile [9, p. 42].

Funcţiile Codului etic al cadrului didactic din Republica Moldova evidenţi-
ază, de asemenea, strânsa relaţie dintre management şi etica profesională, deoa-
rece Codul etic este o componentă a culturii organizaţionale, un instrument de 
decizie, dar şi de management al resurselor umane, un instrument de branding 
şi marketing. Una dintre întrebările sau dubiile care se ridică în acest domeniu 
este dacă etica şi validarea ei prin coduri etice contribuie la creşterea eficienţei 
activităţii publice sau, dimpotrivă, este un factor de inflexibilitate şi un blocant al 
acţiunii publice. Cu siguranţă codurile de etică, împreună cu legislaţia, constituie 
mecanisme de control, iar încălcarea lor atrage sancţiuni administrative şi/sau 
penale, dar scopul lor nu este pedeapsa, ci „trasarea unor limite ale confortului 
activităţii profesionale şi ale beneficiilor ce derivă dintr-un comportament etic 
la locul de muncă” [5, p. 111], primând aşadar nu funcţia coercitivă, ci aceea de 
trasare a standardelor de acţiune administrative.

În Republica Moldova, Codul de etică al cadrului didactic reglementează 
raporturile profesionale ale cadrelor didactice şi funcţionează atât ca un contract 
moral între părinţi/alţi reprezentanţi legali, elevi, copii, comunitatea locală şi 
diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ general şi profesional 
tehnic responsabile de instruire şi educaţie, precum şi ca un sistem de standarde 
de conduită profesională, capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi 
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a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională prin formarea şi 
menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Prin urmare, Codul de etică al cadrului didactic din sistemul de învăţământ 
general şi profesional tehnic public şi privat, responsabil de instruire şi educaţie, 
în mod particular cadrele didactice, specifică desfăşurarea activității în conformi-
tate cu următoarele principii [1, p. 4]:

a) devotament faţă de profesia de pedagog;
b) profesionalism în relaţiile cu elevii, copiii şi părinţii/alţi reprezentanţi 

legali;
c) respect şi toleranţă faţă de unicitatea şi diversitatea copiilor şi elevilor;
d) colaborarea cu colegii, părinţii/ alţi reprezentanţi ai copiilor şi elevilor;
e) onestitatea şi integritatea;
f) receptivitate la nevoile copiilor şi elevilor;
g) răspundere în faţa conducerii instituţiilor de învăţământ, colectivelor 

pedagogice şi organelor reprezentative ale părinţilor/altor reprezentanţi 
legali;

h) eficienţă şi eficacitate;
i) obiectivitate şi corectitudine.
Totodată, în Codul de etică al cadrului didactic din Republica Moldova este evi-

denţiată şi obligativitatea de cunoaştere şi de aplicare a normelor de conduită 
în vederea asigurării unui învăţământ de calitate de către cadrele de conducere, 
cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare. Acestea se referă la: a) relaţiile cu 
elevii; b) relaţiile cu părinţii/ cu alţi reprezentanţi legali; c) relaţiile cu colegii;  
d) conduita managerială; e) relaţiile cu membrii comunităţilor locale.

În această ordine de idei, etica pedagogică îl obligă pe pedagog să respecte 
personalitatea elevului şi să manifeste faţă de acesta o exigenţă respectivă; să 
menţină propria reputaţie şi reputaţia colegilor săi; să se îngrijească de credibili-
tatea morală a societăţii faţă de învăţător [8, p. 15].

Principiile din Codul de etica al cadrului didactic şi obiectivele acestuia sunt 
regăsite tangenţial în descrierile ştiinţifice ale cercetătorilor din domeniul crea-
tologiei.

În descrierea şi calificarea factorilor stimulativi pentru creativitate, A. Mun-
teanu [11, pp. 69-134] menționează trei mari categorii de factori (psihologici, 
biologici, sociali), în special factorii psihologici (factori intelectuali, nonintelectu-
ali, aptitudinile speciale şi factorii abisali). Considerăm oportună prezenţa indis-
pensabilă a unor factori ai creativităţii şi în conţinuturile Codului de Educaţie al 
cadrului didactic.

Astfel, aptitudinea pedagogică este consecinţa interiorizării acţiunii educative, 
în care sunt incluse trăsături psihologice, psihopedagogice, psihosociale. Însuşi-
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rile aferente ale aptitudinii pedagogice sunt reprezentate în psihoprofesiograma 
elaborată de N. Mitrofan [10, pp. 166-169], care vizează trei tipuri de compe-
tenţe ale cadrului didactic: ştiinţifică, psihopedagogică şi psihosocială. În acest 
inventar caracteristicile aferente profesiei de cadru didactic corespund unor 
cerinţe care sunt ierarhizate (absolut necesară – 1, necesară – 2, contraindicaţii 
nete – 3, contraindicaţii relative – 4). Din aptitudinile generale şi speciale nivelul 
absolut necesar (1) vizează:

• creativitatea în munca psihopedagogică (capacitatea de a crea noi modele 
de influenţă instructiv-educativă în funcţie de cerinţele situaţiei educa-
tive);

• capacitatea de a înţelege elevul, de a pătrunde în lumea lui interioară (capa-
citatea de „dublare” a educatorului, posibilitatea de a se orienta atât asupra 
intervenţiilor, influenţelor sale, cât şi asupra elevului, înţelegând situaţia, 
dificultăţile întâmpinate de acesta în activitatea de învăţare şi de asimilare 
şi din perspectiva elevului, reformulând continuu programul său operativ 
de lucru);

• capacităţi psihosociale de a adopta un rol diferit, de a stabili uşor şi adec-
vat relaţii cu elevii, de a influenţa uşor grupul de elevi, de a comunica uşor 
şi eficient cu grupul sau cu indivizi separaţi, de a utiliza în mod adecvat 
puterea şi autoritatea, de a adopta uşor diferite stiluri de conducere etc.

Toate aceste argumente vizavi de factorii creativităţii sunt stipulate în Princi-
piile şi obiectivele Codului de etică al cadrului didactic (de exemplu, devotament 
faţă de profesia de pedagog; profesionalism în relaţiile cu elevii, copiii şi părinţii/alţi 
reprezentanţi legali etc.).

Analizând principiile şi obiectivele Codului de etică al cadrului didactic, în 
corespundere cu teoriile creativităţii, se constată o corelaţie între creativitate 
şi etică, sintetizate în Tabelul 1.

Tabelul 1.

Teorii ale 
creativi-

tăţii

Conţinuturi ale teoriilor
(A. Munteanu)

Principii şi obiective din 
Codul de etică al cadrului 

didactic
Teoria 
behavio-
ristă

O persoană înalt creativă este caracterizată de următoarele 
trăsături: capacitate de discriminare a cunoştinţelor şi va-
riabilelor, abilitatea de redefinire a acestora şi utilizarea în 
situaţii cât mai diferite, sesizarea cu promptitudine a modi-
ficărilor apărute. Ulterior, perspectiva comportamentalistă 
este revizuită prin introducerea în schema S-R (stimul-răs-
puns) a variabilelor intermediare, individul contribuind 
activ la dezvoltarea sa personală, iar gândirea creativă este 
corelată cu trăsăturile sale proprii. 

Respect şi toleranţă faţă de uni-
citatea şi diversitatea copiilor şi 
elevilor.
Onestitatea şi integritatea.

Eficienţă şi eficacitate,
obiectivitate şi corectitudine.
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Teoria 
umanistă

Existenţialişti, cum sunt A. Maslow, C. Moustakas, C. Ro-
gers, R. May, E.G. Schachtel considerau că fiinţa umană îşi 
poate valorifica unicitatea prin fenomenul creaţiei. Crea-
tivitatea îi permite individului să-şi satisfacă trebuinţa de 
autorealizare, prin confruntarea individului cu mediul în-
conjurător. 

Principii:
profesionalism în relaţiile cu 
elevii, copiii şi părinţii/alţi re-
prezentanţi legali;
◊ colaborarea cu colegii, părin-
ţii/ alţi reprezentanţi ai copiilor 
şi elevilor;
◊ răspundere în faţa conduce-
rii instituţiilor de învăţământ, 
colectivelor pedagogice şi orga-
nelor reprezentative ale părin-
ţilor/altor reprezentanţi legali.
Obiective:
autodisciplinarea persoanelor 
responsabile de instruire şi 
educaţie, prin asumarea conţi-
nutului acestora;
o menţinerea unui grad înalt de 
profesionalism în exercitarea 
atribuţiilor şi funcţiilor;
o facilitarea promovării şi ma-
nifestării unor valori şi princi-
pii aplicabile în mediul şcolar, 
inserabile şi în spaţiul social.

Pentru R. May, în procesul creaţiei nu este importantă ra-
ţiunea, ci angajarea autentică în acest proces prin care se 
realizează autoactualizarea.

Principiu:
colaborarea cu colegii, părinţii/ 
alţi reprezentanţi ai copiilor şi 
elevilor; eficienţă şi eficacitate.
Obiectiv:
menţinerea unui grad înalt de 
profesionalism în exercitarea 
atribuţiilor şi funcţiilor.

C. Rogers apreciază că factorii interni ai gândirii creatoare 
sunt următorii: deschiderea faţă de experienţele noi, tole-
ranţă la ambiguitate; autoevaluarea produselor creatoare 
de către creatorul însuşi; aranjarea spontană şi inedită, neo-
bişnuită, a elementelor (idei, forme).

Principii:
profesionalism în relaţiile cu 
elevii, copiii şi părinţii/alţi re-
prezentanţi legali;
◊ respect şi toleranţă faţă de 
unicitatea şi diversitatea copii-
lor şi elevilor;
◊ colaborarea cu colegii, părin-
ţii / alţi reprezentanţi ai copii-
lor şi elevilor;
◊ receptivitate la nevoile copii-
lor şi elevilor.

Acelaşi autor considera că asigurarea unor condiţii de secu-
ritatea psihologică constituie premisa pentru dezvoltarea 
potenţelor creative. Această securitate psihologică poate fi 
obţinută prin următoarele modalităţi:
– individul trebuie să se simtă acceptat aşa cum este, să se 
simtă valorizat, astfel putând încerca autoactualizarea şi, în 
consecinţă, orientarea spre creativitate;
– asigurarea unui climat în care este înlăturată critica.

Principii:
respect şi toleranţă faţă de uni-
citatea şi diversitatea copiilor şi 
elevilor;
◊ colaborarea cu colegii, părin-
ţii / alţi reprezentanţi ai copii-
lor şi elevilor.



• 77 •

CADRUL DIDACTIC – PROMOTOR AL POLITICILOR EDUCAȚIONALE

Teoria co-
gnitivistă

Cognitiviştii sunt preocupaţi de diferenţele existente între 
persoanele înalt creative şi acele la care predomină gândi-
rea convergentă, prin prisma modului în care ei se confrun-
tă cu solicitările mediului exterior. Personalităţile cu nivel 
ridicat al creativităţii sunt caracterizate astfel:
au capacitatea să-şi asume riscuri;
− sunt deschise faţă de informaţiile ce vin din mediul în-
conjurător;
− îşi pot schimba cu uşurinţă perspectiva de abordare.

Principii:
respect şi toleranţă faţă de uni-
citatea şi diversitatea copiilor şi 
elevilor;
◊ colaborarea cu colegii, părin-
ţii/ alţi reprezentanţi ai copiilor 
şi elevilor;
◊ receptivitate la nevoile copii-
lor şi elevilor;
◊ obiectivitate şi corectitudine.

Cognitiviştii vorbesc de stiluri cognitive sau stiluri mentale 
diferite, care sunt descrise ca fiind modalităţi caracteristice 
ale individului de a-şi culege informaţiile din mediul în-
conjurător Pornind de la stilurile cognitive, se pot contura 
următoarea tipologie (după A.J. Gropley):
o primă categorie este constituită din persoanele care fo-
calizează pe sarcinile importante, este un stil cognitiv înalt 
selectiv, care dispune de o capacitate redusă de a opera mo-
dificări rapide în structurile cognitive;
1. a doua categorie include persoane ce asimilează cât mai 
multe informaţii din mediul înconjurător, lucru ce le per-
mite abordarea sarcinilor cu grad ridicat de dificultate şi, de 
asemenea, sunt mai predispuşi la activităţi creatoare.
Astfel, cognitiviştii apreciază că flexibilitatea şi adaptabi-
litatea în funcţionarea intelectuală sunt specifice gândirii 
creatoare, spre deosebire de persoanele la care predomină 
gândirea convergentă, şi care nu pot face modificări rapide 
în orientarea intelectuală.

Principii:
devotament faţă de profesia de 
pedagog;
◊ profesionalism în relaţiile cu 
elevii, copiii şi părinţi i/ alţi re-
prezentanţi legali;
◊ respect şi toleranţă faţă de 
unicitatea şi diversitatea copii-
lor şi elevilor.

În concluzie constatăm următoarele: din perspectiva eticii pedagogice, eti-
cii profesionale, pe baza principiilor, obiectivelor din Codul de etică al cadrului 
didactic, pe de o parte, şi teoriilor şi semnificaţiilor creativităţii, pe de altă parte, 
conceptele creativitate şi etică nu se exclud, ci se completează, şi sunt în relaţie 
de complementaritate.
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