
Creativitatea în  

predare



• Creativitatea - înnăscută sau 

dobândită?

• Creativitatea – definire, importanță

• Dezvoltarea creativității în școală



1. Creativitatea este înnăscută 

sau dobândită?

• Nu criticați ideile celorlalți!

• Dați frâu liber imaginației!

• Produceți o cantitate cât mai

mare de idei!

• Preluați ideile celorlalți și

ameliorați-le!



• ”Fiecare copil este un artist, problema este 

să rămâi artist când crești mare”

Pablo Picasso 

• Dr. George Land, într-un TED, a povestit 

despre aplicarea unui test pe 1600 copii 

- Concluzia: ”Ne naștem cu o creativitate 

uriașă, dar sistemul educațional, familia, 

societatea ne-o inhibă. Comportamentul 

non-creativ este învățat!”



Testul celor 30 de cercuri

• Tim Brown – ”Unul dintre lucrurile pe care le 

facem noi ca adulți este să ne autocenzurăm 

când avem idei. Și în unele cazuri, dorința 

noastră de a fi originali este o formă de cenzură. 

Abilitatea de a te lăsa dus de val, de a explora 

multe lucruri, chiar dacă nu par atât de diferite 

unele de altele, e un lucru pe care copiii îl fac 

bine și este o formă de joacă”



Exerciții de creativitate

💡Generează cât mai multe idei

💡Scrie micro-ficțiune

💡Fă asocieri inedite de idei

💡Desenează/ mâzgălește

💡Ascultă muzică barocă (Bach, Vivaldi)

💡Creează un ”mind map”

💡Meditează



• Omul dispune de un potențial creativ, iar 

educația trebuie să-l descopere și să-i 

dezvolte specificul de timpuriu,  pentru a fi 

transformat în trăsătură de personalitate.

• Fenomenul creativității este o trăsătură 

general umană, nu este un fenomen 

specific doar oamenilor de geniu. Guilford  

susținea că toți oamenii pot fi distribuiți, la 

niveluri diferite, pe o scară continuă a

creativității.



2. Definirea și importanța

creativității
• Creativitatea = capacitatea de a imagina răspunsuri la 

probleme, de a elabora soluții inedite și originale. (E. 

Limbos).

• Creativitatea = abilitatea de a crea lucruri.

• Creativitate - să iei o problemă sau o provocare și să o 

privești dintr-un unghi nou, diferit. Să găsești noi 

modalități de a face un lucru, noi perspective.

• Creativitatea = să reordonezi informatia pe care o ai 

despre acea situatie. Să gandesti altfel, adică outside 

the box.



• Fie că e vorba de un eseu de făcut pentru 

şcoală, o problemă mai dificilă la şcoală sau o 

situaţie căreia nu reuşeşti să-i dai de cap, 

gândirea creativă te ajută întotdeauna în tot 

felul de situaţii.

• Fie ca este vorba despre disciplinarea copiilor 

neastamparati sau despre o noua tehnica de 

marketing, e bine sa fim creativi cand cautam 

solutii.

• Orice problema a vietii poate fi rezolvata in mai 

mult de un singur fel. Oamenii nici nu isi pun 

problema ca ar putea face si altfel ceea ce fac 

deja intr-o anumita maniera. (pepeni pătrati)





CREATIVITATEA…
Dezvoltați-vă ideile folosind 

principiile de gândire 
creativă – SCAMPER (listă 
de verificare care conține 
întrebări de impulsionare/ 
stimulare a ideilor într-un 
proces de gândire creativă)

S- SUBSTITUI ?

C- COMBIN ?

A- ADAPTEZ ?

M-MĂRESC/MODIFIC ?

P- PUN ALT SCOP ?

E- ELIMIN ?

R- REARANJEZ ?

Orice lucru 

nou este o 

modificare a 

ceva ce există 

deja!
 Henry Ford: 

„Geniul este 

abilitatea de a crea 

ceva nou din ideile 

și inventiile altora.”



EXERCITII DE CREATIVITATE
• ,,Ce poti face cu…?” /,,Ce nu poate sa fie…?”

• ,,Cu ce seamana…?”/

• ,,Aceeasi figura în alte chipuri” 

• ,, Ce putem face din…?” /  ”Ce știi să faci cu ...?

• ,,Orice lucru poate fi altfel sau altceva…”

• ,, Jocul figurilor geometrice”

• ,,Tabloul cu anotimpuri”

• ,,Ce s-ar întâmpla daca…?”

• ,,Trei lumi într-una singura”

• ,,Un extraterestru pe Pamânt”

• ,,Muzeul nasturilor”

• ,,Ce nu s-a mai întâmplat?”

• ,, Cum iesim din situatii-limita?”



• Concepeți un exercițiu de 

creativitate folosind unul dintre 

principiile metodei SCAMPER! 



3. Dezvoltarea creativității în 

școală

Văd....

Mă întreb...

Mă gândesc...



Este  necesară  creativitatea  în 

predare?

Da! Pentru ca profesorii să 

poată educa elevii în 

spiritul creativităţii, este 

necesar ca ei înşişi să fie 

creativi.

Sarcina profesorului din zilele

noastre nu este numai să

transfere mecanic noțiuni si

informații, ci să provoace mințile

tinere, să le dezvolte critica si

creativitatea.

• Un profesor mediocru- expune.

• Un profesor bun- explică.

• Un profesor foarte bun- demonstrează.

• Un profesor excepțional- inspiră.

• CINE?

• DE CE?

• CE?

• CUM?

• CÂT?



Factori inhibitori ai creativităţii 

în şcoală

• Predarea creativă şi respectiv, învăţarea creativă

reprezintă atribute ale învăţământului modern. Nu de

puţine ori însă în şcoală se inhibă activităţile

creatoare ale elevilor prin cultivarea unui

comportament stereotip. Elevii creativi sunt adeseori

percepuţi ca nedisciplinaţi, nonconformişti sau prea

îndrăzneţi.



Factori care se referă la caracteristici 

ale elevilor

– Intoleranţa faţă de opiniile colegilor (e necesar 
să-i ajutăm pe elevi să-şi dezvolte toleranţa pentru 
nou, unic, chiar pentru ideile bizare)

– Percepţia de sine devalorizată (elevii pot învăţa 
că, într-o anumită situaţie, se poate acţiona în 
diferite moduri; această deprindere va induce: 
dezvoltarea gândirii creative, creşterea stimei de 
sine, reducerea nivelului anxietăţii)

– Frica de ridicol (are efect paralizant, îi determină 
pe unii elevi să nu acţioneze, să prefere să stea în 
umbră)

– Conformismul (dorinţa de a se ajusta valorilor şi 
reprezentărilor celorlalţi)



Factori care se referă la cadrul didactic

• Anumite pattern-uri comportamentale:
sancţionarea îndrăznelii de a pune întrebări 
incomode, critica, accent exagerat pus pe 
competiţie;

• Utilizarea unor fraze de genul: „cine ştie 
răspunsul corect?”, „asta nu e logic”, „poţi s-o 
dovedeşti?”;

• Accentul pus pe reproducere, neaprecierea 
originalităţii;

• Obiceiul de a insista până cand obţine 
răspunsul anticipat de el, în forma dorită.



Factori care se referă la sistemul de 

învăţământ

– Supraîncărcarea şcolară;

– Manuale dense şi organizate deductiv.



Reflecție

Formulați o frază neconvenţională 

pe care un profesor o poate utiliza 

la începutul orei pentru a crea o 

atmosferă agreabilă în clasă!



Metoda “Phillips 6-6”

• Formați grupe de 6 persoane. În 6 

minute, formulați cât mai multe 

modalități prin care profesorul poate 

stimula creativitatea în clasă. 

Prezentați-le colegilor.



Modalități prin care profesorul poate stimula 

creativitatea în clasă:
• aceptarea si încurajarea gândirii de tip divergent

"Poate cineva să sugereze un alt mod de-a înțelege aceasta întrebare?" 

• recompensarea încercarilor de-a găsi solutii inedite, chiar daca produsul 

final nu e unul perfect sau expectat de catre profesor. 

• tolerarea opiniilor nonconformiste

• încurajarea elevilor sa aiba încredere în propriile lor judecati 

• sublinierea faptului ca oricine este capabil sa realizeze activitati creative într-

o anumita forma 

• încurajarea elevilor sa gândeasca, sa descopere fara a fi amenintati cu 

evaluarea imediata.

• încurajarea curiozitatii, explorarii, experimentarii, fantasmarii, punerii de 

întrebari, testarii si dezvoltarii talentelor creative. Elevii trebuie învatati sa 

exploreze, sa vizualizeze o problema, sa inventeze sau sa modifice unele 

din procedurile învatate, sa asculte si sa argumenteze, sa-si defineasca 

scopurile si sa coopereze în echipa.

• recompensarea exprimarii unor idei noi sau a unor actiuni creative; 

• neimpunerea propriei solutii în rezolvarea unor probleme; 



Explozia stelară

• Formulați întrebari cu caracter 

divergent, pe care le puteți utiliza în 

activitatea de predare, de genul:

" Ce s-ar întâmpla dacă...„

"Ce te face sa crezi asta?".



Metode şi tehnici de educare a 

creativităţii

• Eseul

• Brainstorming-ul

• Studiul de caz

• Jocul de rol

• Tehnica “6-3-5”

• Metoda “Phillips 6-6”

• Explozia stelară

• Metoda FRISCO

• Metoda pălăriilor gânditoare

• Sinectica



Aplicaţie

• Realizați un eseu/desen/poezie despre :

Cum este..

Ce face...

Ce spune...

Cum se comportă...

Cum reacţionează...

.....un dascăl creativ.



Ca o concluzie …

Creativitatea se învață de când începi să o

descoperi și apoi toată viața. Când ai descoperit-o,

îi simți gustul și ai nevoie de ea ca de aer. Elevul

care are un comportament creativ se implică activ

în procesul de învățare, are o atitudine activă în

fața dificultăților, atitudine pozitivă față de un risc

rezonabil, interese dezvoltate, gândește critic, are

spirit de observație dezvoltat, descoperă soluții

personale la diferite probleme, are gândire

divergentă, imaginativă, elaborează produse

intelectuale și materiale originale.



VĂ MULŢUMESC!


