
Evaluarea creativității și 
a intereselor artistice ale elevilor
Un model de cercetare educațională

Camelia Popa, Adelina Dobrea

U N A T C
P R E S S

U N A T C
P R E S S

Ca
m

el
ia

 P
op

a,
 A

de
lin

a 
D

ob
re

a 
   

   
 E

va
lu

ar
ea

 c
re

at
ivi

tă
ții

 și
 a

 in
te

re
se

lo
r 

ar
tis

tic
e 

al
e 

el
ev

ilo
r

ISBN 978-606-8757-50-6



Camelia Popa, Adelina Dobrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea creativităţii şi 
a intereselor artistice ale 

elevilor  
Un model de cercetare educaţională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNATC Press  

2019 



Evaluarea creativităţii şi a intereselor artistice ale 
elevilor. Un model de cercetare educaţională 

 
Carte publicată în cadrul proiectului 

Caravana UNATC JUNIOR 

Proiect implementat de Master Pedagogie Teatrală UNATC, 

Finanțat de MEN, prin FDI 2019 

Coordonatori: conf. univ. dr. Bogdana Darie 

                      drd. Romina Boldașu 

                      drd. Andreea Jicman 

                      master Pedagogie Teatrală Victor Bădoi 

Coautori: Romina Boldașu, Andreea Jicman, Andrei Atabay, Carmen 

Gâlcă, Ioana Lixăndroaia, Miruna Șovăială, Ioana Rufu 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
POPA, CAMELIA 
    Evaluarea creativităţii şi a intereselor artistice ale elevilor : un 
model de cercetare educaţională / Camelia Popa, Adelina Dobrea. - 
Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2019 
    Conţine bibliografie 
    ISBN 978-606-8757-50-6 
 
I. Dobrea, Adelina 
 
37 

 

Coperta: studio super:serios 

 

 

 

 

Tipografie: Print & Grafic 

 

 

 



CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Educația artistică – legătură între școală și comunitate  

 

 

Auzim adeseori expresia „școala – furnizor de servicii 

educaționale”. De  obicei, prima reacție este de respingere, ca un exemplu 

tipic de „limbă de lemn”. Ce pierdem însă atunci când ne limităm la a 

respinge? 

În primul rând, pierdem privilegiul de a observa că principala 

eroare provine din ruptura implicită dintre școală și comunitate, dintre 

școală și familiile copiilor aflați în ciclul școlar, între școală și oamenii din 

comunitate, statistic majoritatea foști elevi ai aceleiași școli de cartier. Dar 

mai există oare aceste comunități sau ne iluzionăm? 

În al doilea rând, ratăm prilejul de a pune adevărata întrebare. Cum 

poate redeveni școala un centru de referință al comunității, implicit al 

societății în întregul său? 

Răspunsul pare simplu: prin redefinirea școlii ca un centru cultural, 

având ca activitate centrală educația, dar hrănind întreaga comunitate 

printr-un complex de activități culturale. Dezvoltarea instituțională ar trebui 

să urmeze trei direcții: pedagogică, socială și artistică. Două din ariile 

curriculare ale actualei structuri ar trebui să se adreseze întregii comunități: 

Om și societate, respectiv Arte. Fenomenul cultural/artistic cu obiectiv 

educațional nu confiscă dimensiunea pedagogică, ci o transferă și către 

comunitate, înțelegând prin cultură și artă cele mai largi definiții posibile, 

inclusiv prin prismă antropologică și sociologică. 

Tensiunea școlarizare vs. de-școlarizare este prezentă în 

dezbaterea publică actuală. Unii acuză școala, sistemul de învățământ în 

întregul său, de vetustețe și inadecvare. Între reforma școlii ca „furnizor de 

servicii educaționale” și home-schooling există însă spațiu pentru multe alte 

soluții. Una dintre ele, reconstrucția participării comunitare la viața mediului 

comunitar. 

Ce poate învăța școala de la cultură și artă? Mai întâi de toate, 

redescoperirea sărbătorii, a bucuriei și a plăcerii în spațiul privilegiat în care 

se pot întâlni învățarea și frumusețea, jocul și ficțiunea, lumile fictive și 

lumea reală. Școala este și locul în care învățăm construcția sensului prin 

experiențe simulate, ne imaginăm viitorul ca loc al lumilor posibile. 



Aducerea teatrului în școală înseamnă și descoperirea copilului-

spectator și a copilului-creator. Prea adeseori dimensiunea creativă este 

estompată de învățarea normativă, mai ales în dimensiune socială. Teatrul 

și dansul dezvoltă omul relațional, empatic, deschis spre relațiile cu ceilalți, 

spre dialog, abil și competent în rezolvarea unor probleme complexe de 

existență prin participare și strategii de grup. Educația contemporană 

trebuie să realizeze un echilibru între copilul-spectator și copilul-creator, în 

beneficiul adultului care va fi și al societății din care face parte. 

UNATC Junior este o parte din acest efort, atelierele demonstrative 

sunt laboratoare în care testăm strategii didactice pentru aducerea teatrului 

în școală. Presiunea nu vine dinspre noi, ci dinspre școli, cuprinzând elevii 

și cadrele didactice. Este un fenomen viu și percepția unei necesități. 

Înainte de a observa dificultatea ar trebui să ne gândim la un lucru: școala 

trebuie să fie o sărbătoare și o bucurie. 

 

 

Conf. univ. dr. Nicolae Mandea 

Rector al UNATC „I.L.Caragiale” București 
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INTRODUCERE 

 

În cadrul componentei de cercetare educaţională a caravanei 
UNATC Junior au fost evaluate potenţialul creativ şi interesele profesionale 
ale 388 de elevi adolescenţi.  

Rezultatele cercetării noastre sunt cuprinse în partea a doua a 
acestei cărţi, după definirea câtorva accepţiuni ale creativităţii şi după 
precizarea rolului creativităţii în triada şcoală – creativitate – societate 
creativă.    
 Cartea noastră se doreşte a fi un model de cercetare educaţională 
în domeniul descoperirii intereselor adolescenţilor şi ale disponibilităţilor 
creative ale acestora.  
 În ultima parte a cărţii avansăm o serie de propuneri concrete 
pentru dezvoltarea creativităţii elevilor în şcoală, sistematizate sub forma 
unor programe şcolare pentru disciplina Educaţie teatrală (cu obiective 
cadru, obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare).  

 
Caracteristicile lotului investigat în cadrul caravanei UNATC Junior 

pot fi astfel rezumate: 
- vârsta medie a participanţilor – 16,1 ani;  
- structura pe genuri – 274 fete (70,61%) şi 114 băieţi (29,38%);  
- localităţi de provenienţă – mediul urban şi mic urban – Ploieşti 

(judeţul Prahova) – 58 de subiecţi, Ciacova (judeţul Timiş) – 41 de 
subiecţi, Turnu Măgurele (judeţul Teleorman) – 62 de subiecţi, 
Mărăşeşti (judeţul Vrancea) – 53 de subiecţi, Odobeşti (judeţul 
Vrancea) – 49 de subiecţi, Bucureşti – 10 subiecţi, Ianca (Brăila) – 
44 de subiecţi, Buzău (judeţul Buzău) – 38 de subiecţi şi Nehoiu 
(judeţul Buzău) – 33 de subiecţi; 

- 55,67% din subiecţi (216) fac parte din familii cu 2 copii, 25% (97) 
din familii cu peste 2 copii iar 19,32% (75) sunt copii unici.  

 
Sub raport teoretico-metodologic, cercetarea noastră reprezintă un 

demers care încearcă să formuleze unele contribuţii la problema dezvoltării 
creativităţii în şcoală (corelată cu interesele elevilor şi cu valorile acestora) 
şi să investigheze particularităţile identităţii lor aflate în formare.  

În contextul globalizării, creativitatea este o aptitudine vitală nu 
doar în artă, ci şi în industrie, afaceri, educaţie, în general în toate 
domeniile care determină dezvoltarea economico-socială a unei ţări. 
Fiecare persoană este posesoarea unui potenţial creativ latent, care 
trebuie ajutat să se manifeste şi orientat către domeniile de interes ale 
persoanei respective.  

Creativitatea include facultatea de a înţelege, a reproduce şi a 
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rezolva numeroase probleme impuse de viaţă, profesie, mediu etc.; ea  
exprimă un ansamblu complex de calităţi care conduce la generarea 
noului, la originalitate. Această aptitudine complexă se bazează pe 
gândirea divergentă, responsabilă pentru generarea alternativelor de 
rezolvare a unei situaţii problematice (motiv pentru care creativitatea este 
denumită şi factor cognitiv divergent). A fi creativ implică existenţa 
potenţialului individual de a crea ceva nou, original şi util societăţii.  

Creativitatea este considerată o capacitate care există în diverse 
grade şi proporţii la fiecare individ, ceea ce permite stimularea şi 
antrenarea ei încă de la cele mai fragede vârste, precum şi puternica ei 
dezvoltare în cadrul sistemului de învăţământ. 

Cunoaşterea profilului creativ al elevilor poate contribui atât la 
optimizarea, în cadrul şcolii, a parametrilor creativi deficitari, cât şi la 
stimularea creativităţii în domenii specifice, concordante cu interesele 
elevilor – tehnice, umaniste sau artistice.  

 
Principalele obiective practice ale cercetării au fost:  

 identificarea nucleului factorilor de bază ale profilului creativ şi ale 
intereselor elevilor din grupul ţintă;   

 surprinderea aspectelor diferenţiatoare ale profilului creativ, pe 
genuri, pe familii şi localităţi de provenienţă; 

 obţinerea unui profil creativ general, cu identificarea saturaţiilor şi a 
varianţelor factorilor de potenţial creativ, verbal şi neverbal; 

 obţinerea unor date cu privire la definirea identitară a tinerilor din 
grupul ţintă; 

 elaborarea unui model de cercetare pentru profesorii din şcoli, 
interesaţi de stimularea creativităţii generale şi specifice a elevilor. 

 În baza acestor obiective, am formulat următoarele ipoteze: 
1. Am presupus existenţa unor diferenţe semnificative statistic între 
scorurile de creativitate ale elevilor, pe genuri şi pe medii familiale de 
provenienţă.  
2. Am presupus existenţa unor diferenţe între modurile de configurare ale 
factorilor creativi dinamici, între subloturile constituite pe genuri, pe localităţi 
şi pe familiile de provenienţă.  

Din punct de vedere metodologic am utilizat cele două probe de 
creativitate – „Utilizări” (neobişnuite) şi „Cercuri”. Acestea au fost preluate, 
ca formă generală, din modelele consecrate ale autorilor Guilford, Wallas, 
Kogan şi Carlier, incluzând unele adaptări operate de G. Neacşu şi 
colaboratorii. Probele de creativitate au fost folosite de Neacşu şi 
Liiceanu

1
 (1993) ca predictori ai succesului şcolar.  

                                                             
1
 Neacşu, G., Liiceanu, A. et al., Un model experimental de investigare a disponibilităţilor 

creative în şcoală, Revista de Psihologie, 2, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, pp. 

153-167. 
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Proba „Utilizări” este una de creativitate verbală, iar proba „Cercuri” 
– una de creativitate neverbală. Cele două probe au fost validate pe 600 de 
subiecţi (420 antrenaţi creativ şi 180 obişnuiţi), în cadrul Institutului de 
Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei 
Române.  

Factorii de creativitate sau parametrii de potenţial creativ investigaţi 
au fost: fluiditatea (fluenţa), flexibilitatea, originalitatea şi elaborarea 
neverbale şi fluiditatea (fluenţa), flexibilitatea, originalitatea verbale.  

Fluiditatea creativă desemnează bogăţia şi rapiditatea asocierii 
dintre imagini şi idei. Flexibilitatea implică atât restructurarea eficientă a 
mersului gândirii în raport cu noile situaţii, cât şi posibilitatea de a opera cu 
uşurinţă transferuri, de a renunţa la vechile puncte de vedere şi de a 
adopta unele noi (exprimă însăşi plasticitatea activităţilor mentale) iar 
originalitatea presupune caracterul deosebit al căutării soluţiilor (P.P. 
Neveanu

2
, 1978, p. 88). 

Am mai utilizat în cercetare un chestionar de interese şi un 
chestionar privind definirea identitară a adolescenţilor, concepute de noi, în 
cadrul Centrului de Pregătire Pedagogică şi Didactică al UNATC „I.L. 
Caragiale” Bucureşti. Cu ajutorul chestionarului de interese am evaluat 
interesele de cunoaştere, artistice, tehnice, gospodăreşti, 
agricole/ecologice, sportive, sociale, de afiliere şi mondene ale subiecţilor.  

La prelucrarea datelor cercetării am apelat la o serie de procedee 
statistico-matematice (computerizate) pentru o analiză pe trei niveluri de 
adâncime şi complexitate: analiza primară (medii, abateri standard, 
procente, semnificaţii ale diferenţelor între medii); analiza corelaţională 
(interdimensională şi intradimensională) şi analiza factorială.  
  
Consideraţii etice 
 

Întrucât am efectuat un studiu exploratoriu multicentric, pe 
populaţie vulnerabilă (minori), am respectat drepturile legale şi 
confidenţialitatea voluntarilor participanţi, aşa cum au fost statuate acestea 
prin cerinţele de la Helsinki (1991), ale reglementărilor Uniunii Europene şi 
ale Organizaţiei Mondiale ale Sănătăţii privind realizarea studiilor pe 
subiecţi umani, precum şi prin dispoziţiile Legii nr. 129/2018 
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.  

Subiecţilor li s-a explicat de către operatori, la un nivel de 
înţelegere adecvat vârstei lor, în ce constă studiul exploratoriu, subliniindu-
se faptul că nu există riscuri pentru ei, datele fiind confidenţiale. Numele 
elevilor nu au fost trecute pe protocoale, acestea fiind codate.  

                                                             
2
 Popescu-Neveanu, P., Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureşti, 1978. 
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Totodată, subiecţilor li s-au prezentat informaţii despre obiectivele 
şi modul de realizare a studiului, precum şi despre criteriile de acceptare, 
excludere şi retragere din lotul de voluntari şi li s-a cerut să răspundă cu 
sinceritate la întrebări. De asemenea, cei care nu au dorit să participe la 
studiu au fost îndrumaţi să anunţe echipa care distribuie chestionarele, fiind 
informaţi în prealabil că nu este obligatoriu să completeze chestionarele, 
dacă nu doresc.  

La finalul studiului, voluntarilor le vor fi prezentate personal 
caracterizări psihologice în rezumat. Codul fiecărui protocol este asociat 
numelui elevului examinat şi datelor de contact ale acestuia doar pe o listă 
specială, aflată în posesia investigatorului principal. Caracterizările care le 
vor fi comunicate nu vor face ierarhii sau comparaţii cu alţi copii, din punct 
de vedere al dezvoltării creativităţii, ci vor cuprinde recomandări pentru 
dezvoltarea creativă personală.  

 
Criterii de excludere din lot 
 
 În total au fost testaţi 402 elevi. Dintre aceştia, 14 ne-au oferit 
protocoale incomplete sau completate în mod intenţionat greşit, deşi 
acceptaseră să participe la studiu, motiv pentru care au fost invalidaţi ca 
subiecţi. Au rămas astfel în analiză 388 de protocoale valide.  
 
Concluziile preliminare ale cercetării 
 

Creativitatea verbală a grupului celor 388 de subiecţi investigaţi ni 
s-a relevat ca fiind puternic subdezvoltată.  

Creativitatea verbală denotă capacitatea omului de a se exprima, 
de a stăpâni limba ca instrument de cunoaştere şi de comunicare. Ea ne 
ajută nu numai în şcoală, ci şi la abordarea problemelor cu care ne întâlnim 
în viaţa de zi cu zi, la exprimarea punctelor de vedere, la interpretarea 
semnificaţiilor situaţiilor.  

Prin scorurile scăzute obţinute la toţi parametrii de creativitate 
verbală, respectiv fluenţă, flexibilitate şi originalitate, aceşti tineri, aflaţi în 
perioada orientării vocaţionale, sunt dezavantajaţi. Performanţele lor 
experimentale sunt de nivel mediu-jos, probând astfel slaba dezvoltare a 
creativităţii generale a grupului.  
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CAPITOLUL I 

 

Accepţiuni ale creativităţii  

 

 

Etimologic, termenul de creativitate vine de la cuvântul latinesc 
„creare” (a naşte, a făuri). Termenul de creativitate a fost introdus în 
psihologie de G. Allport

3
 în 1937, care a arătat că substratul psihic al 

creativității presupune o predispoziţie a persoanei spre nou, precum şi o 
anumită organizare a proceselor psihice în sistemul ei de personalitate. 
Creativitatea, privită atât ca dimensiune/latură transformativ-constructivă a 
personalităţii, cât şi ca aptitudine generală, a fost definită de către Allport 
ca fiind „un stil de viaţă care permite deplina funcţionare a personalităţii”. 

Prin gradul ei de generalitate, ca şi prin implicarea în numeroase 
activităţi, creativitatea este o aptitudine complexă, care intră în componenţa 
unor structuri aptitudinale variate – artistice, ştiinţifice, tehnice etc., 
asigurând performanţe în toate domeniile de activitate.  

Ca aptitudine generală, creativitatea include facultăţile de a 
înţelege, a reproduce şi a rezolva numeroase probleme impuse de viaţă, 
profesie și mediu. Ea exprimă un ansamblu complex de calităţi generatoare 
de nou.  

Creativitatea se bazează pe gândirea divergentă, îndreptată către 
generarea unor alternative de rezolvare a unei situaţii problematice – motiv 
pentru care este denumită şi factor cognitiv divergent –, însă nu poate fi 
redusă la această formă de gândire (C. Popa

4
, 2016).  

În general, psihologii înţeleg prin a fi creativ potenţialul individual 
de a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii. Creativitatea este 
considerată deci o capacitate general umană, care există în diverse grade 
şi proporţii la fiecare persoană, ceea ce permite stimularea şi antrenarea ei 
încă de la cele mai fragede vârste. 

Părintele creatologiei este considerat J.P. Guillford
5
 care, în 1950, 

în cadrul unui discurs ţinut în cadrul Asociatiei Psihologilor Americani, a 
pledat pentru studiul aprofundat al creativităţii. În anii ‟60-„70 studiile despre 
creativitate cunosc o mare efervescenţă în întreaga lume. Aceste studii 
privesc creativitatea ca produs, ca proces, ca potenţialitate umană şi ca 

                                                             
3
 Allport, G., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1981. 
4
 Popa, C., Noţiuni de psihologia educaţiei şi management al clasei de elevi, UNATC Press, 

2016. 
5
 Guilford, J.P., „A Review of a Quarter Century of Progress”, în: Scott G. Isaksen, Frontiers of 

Creativity Research. Beyond the Basics, Bearly Limited, 149 York Street, Buffalo, New York, 

1987. 
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dimensiune complexă a personalităţii. Abordarea creativităţii din mai multe 
perspective a generat numeroase definiţii pentru aceasta. J. P. Guilford a 
definit creativitatea ca fiind „un pattern de trăsături caracteristice ale 
persoanei creative” (1987). 

Cea care elaborează un model structural al creativităţii este T. 
Amabile

6
. Modelul ei, redat în tabelul următor, include: calificarea/gradul de 

specializare şi de profesionalism dovedit într-un domeniu, abilităţile creative 
şi motivaţia intrinsecă (pentru „a şti”). Calificarea sau competenţele 
relevante pentru un anumit domeniu, dobândite în cursul educaţiei sau al 
exercitării profesiei, reprezintă „combustibilul” care alimentează producţia 
creativă şi inovativă. În acelaşi timp însă, nu poate fi ignorat rolul zestrei 
genetice în creativitate. Astfel, în fiecare individ există un potenţial creativ 
latent, care se poate activa diferenţiat, sub influenţa factorilor educativi şi 
socio-profesionali. Abilităţile creative individuale au în vedere nu doar 
capacitatea de a înţelege o problemă, ci şi capacitatea de a oferi soluţii 
originale de rezolvare a respectivei probleme, soluţii care ies din tiparele 
obişnuite, din rutina cotidiană, din clişeele şi stereotipurile 
comportamentale. Aceste abilităţi se alimentează dintr-un stil energic de 
muncă, din anumite particularităţi de personalitate (perseverenţă, 
independenţă, nonconformism, acceptarea riscului, relativul dezinteres 
pentru ascensiunea socială) şi din motivaţia intrinsecă pentru o anumită 
activitate (întotdeauna activităţile creative sunt realizate cu plăcere).  

Un alt model interesant, care vizează abordarea holistă a 
creativităţii, îi aparţine lui H. Gardner

7
. El a propus o analiză a creativităţii 

pe mai multe niveluri: subpersonal (sesizarea diferenţelor individuale, 
neurobiologice, în manifestarea creativă), personal (evidenţierea factorilor 
cognitivi ai creativităţii, respectiv a factorilor care ţin de personalitate şi de 
motivaţie), intrapersonal (relevarea domeniului în care se manifestă 
persoana creativă) şi multipersonal (analiza contextulului social în care 
trăieşte persoana creativă, a influenţei pe care acesta o exercită asupra 
comunităţii din care face parte). 

 
Şcoala românească de psihologie a avut şi ea contribuţii 

importante, atât în plan teoretico-metodologic, cât şi în domeniul practic-
aplicativ al creatologiei. Printre cei mai importanţi exponenţi ai acesteia se 
numără: C. Rădulescu-Motru, M. Ralea, V. Pavelcu, Şt. Odobleja, P. 
Popescu-Neveanu, Al. Roşca, M. Bejat, M. Roco, Gh. Neacşu, M. Golu, A. 
Nicolau, M. Zlate, S. Marcus, U. Şchiopu, Gr. Nicola, S. Chelcea şi A. 
Munteanu. 

                                                             
6
 Amabile, T., The Social Psychology of Creativity, Springer-Verlag, New York, 1983. 

7
 Gardner, H., Frames of mind: The theory of multiple intelligences, NY: Basic Books, New 

York, 1983. 
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În lucrarea sa, intitulată „Creativitate generală şi specifică”, Al. 
Roşca

8
 (1981) a definit creativitatea ca un „ansamblu unitar al factorilor 

subiectivi şi obiectivi care conduc la realizarea, de către indivizi sau de 
către grupuri, a unui produs original sau de valoare“, cu utilitate socială. 
Potrivit unui alt mare psiholog român, P. P. Neveanu

9
, creativitatea 

reprezintă o interacţiune specifică între aptitudini şi atitudini, capabilă să 
producă inovaţie.  
 O sinteză a abordărilor care conferă bogăţie semantică şi 
complexitate conceptului de creativitate este redată în tabelul 
următor (adaptat pe baza suportului oferit de M. Roco

10
):  

 
 

Abordări pragmatice ale creativității 
 

 
Abordări euristice ale creativității 

 

 Productivitatea – numărul mare 
de idei, soluţii, produse; 

 Utilitatea – acţiunile creatoare 
trebuie să fie folositoare; 

 Eficienţa – legată de 
performanţa economică care se 
poate obţine prin aplicarea în 
practică a unor idei sau a 
rezultatelor activităţilor 
creatoare; 

 Valoarea – exprimată prin 
recunoaşterea însemnătăţii 
teoretice şi practice a 
rezultatelor unei activităţi 
creatoare. 

 Ingeniozitatea în găsirea unor 
soluţii. 

 Noutatea – caracterul inovator al 
ideilor. 

 Originalitatea – se apreciază 
măsura în care anumite idei, 
soluţii sau produse sunt mai 
puţin întâlnite sau, în unele 
cazuri, valoarea de unicat a 
acestora. 

 
În general, toţi autorii care s-au implicat în studiul creativităţii au 

ajuns la concluzia că demersul creativ se caracterizează prin următoarele 
atribute:  

- productivitatea (numărul mare de idei emise – elaborarea unor 
opere de artă, a unor lucrări științifice, crearea unor produse, a unor 
tehnologii); 

- utilitatea (vizează rezultatele acţiunii creatoare – produsele 
creaţiei trebuie să fie folositoare societăţii);  

- eficienţa (se referă la randamentul acţiunii, la performanţele care 
se pot obţine prin folosirea rezultatelor acţiunii creatoare); 

                                                             
8
 Roşca, A., Creativitate generală şi specifică, Editura Academiei, Bucureşti, 1981. 

9
 Popescu-Neveanu, P., Personalitatea şi cunoaşterea ei, Editura Militară, Bucureşti, 1969.  

10
 M. Roco, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Polirom, Iaşi, 2001. 
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- valoarea (importanţa produselor activităţii creatoare, teoretică şi 
practică, în plan social şi economic); 

- ingeniozitatea (presupune deosebita eficacitate a metodelor de 
rezolvare a problemelor);  

- noutatea şi originalitatea (apreciază raritatea ideilor, soluţiilor, 
produselor) – sunt considerate originale acele rezultate care apar o singură 
dată într–o colectivitate. 

 
Nivelurile creativităţii 
 
Creativitatea se poate manifesta în mai multe domenii de activitate 

– tehnic, artistic, economic, militar, didactic.  
 C. Taylor (apud. Munteanu, 1994) a susținut că există cinci niveluri 

de creativitate: 

  expresiv, implicat predominant în artă, prezent de la cele 
mai fragede vârste și caracterizat printr-o exprimare liberă, 
spontană, fără o preocupare accentuată pentru calitatea 
produsului; 

  tehnic sau productiv, manifestat printr-o serie de priceperi 
şi deprinderi deosebite, care permit realizarea unor produse 
apropiate de perfecţiune (spre deosebire de nivelul creativităţii 
expresive, la acest nivel elementele de spontaneitate expresivă 
sunt reduse); 

  inventiv, care desemnează producerea invenţiilor, 
folosirea ingenioasă a diverselor materiale sau utilizarea unor 
produse deja existente în maniere noi; 

  inovativ, referitor la abilitatea de a depăşi unele principii de 
bază, formulate de anumite şcoli de gândire sau care deschid 
căi noi de interpretare a realităţii;  

  emergent, care se manifestă în cazul geniilor, ale căror 
realizări sunt considerate „excelente, universale şi perene”, 
depăşind graniţele unui domeniu de activitate şi care  
revoluţionează domenii ale ştiinţei, tehnicii sau artei.  

 
Factorii creativităţii 
 
Creativitatea presupune atât cunoştinţe din domeniile de interes, 

cât şi constelaţii specifice de abilităţi. Abilităţile creative includ: 
a) un stil cognitiv şi un stil perceptiv care permit rezolvarea de 

probleme prin metode noi, reactualizări prompte ale informaţiilor, și 
dezvoltarea unor scheme euristice în rezolvarea problemelor; 

b) un stil de muncă dominat de perseverenţă, de capacitatea de a 
depune efort voluntar pe termen lung, de independenţă şi de autodisciplină; 

c) o serie de aptitudini de speţă socială – creatorul trebuie să aibă 
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o toleranţă crescută la frustrare şi un dezinteres relativ pentru aprobarea 
socială; 

d) o motivaţie intrinsecă pentru sarcină, care provoacă bucurie, 
satisfacţie. 

T. Amabile vorbeşte despre trei factori majori de care depinde 
creativitatea unei persoane într-un domeniu:  

a)  deprinderile specifice domeniului. Acestea ar reprezenta 
„materia primă” pentru performanţa creativă a persoanei 
respective. Însă nu trebuie ignorat caracterul înnăscut al unor 
aptitudini creative, cum ar fi talentul;  
b)  gândirea creativă şi deprinderile de lucru. Există anumite 
stiluri de lucru, stiluri de gândire şi trăsături de personalitate 
(nonconformismul, independenţa, capacitatea înaltă de 
asumare a riscurilor) care le dau posibilitatea oamenilor de a-şi 
valorifica deprinderile în moduri diferite. Un stil de lucru creativ 
presupune  capacitatea de concentrare a eforturilor şi a atenţiei 
pe perioade lungi de timp, dăruirea de a face lucrurile bine, 
capacitatea de a abandona ideile neproductive şi de a lăsa 
temporar deoparte problemele mai dificile, tenacitatea în fata 
dificultăţilor;  
c)  motivaţia intrinsecă, energia care pune în mişcare 
activitatea creativă. Motivaţia intrinsecă poate să varieze de la 
o sarcină la alta, în funcţie interesul persoanei respective 
pentru acea activitate,  dar şi în funcţie de contextul social. 

 
M. Zlate

11
 (1994) a prezentat patru categorii de factori care 

acţionează simultan pentru a crea un mediu favorabil manifestării 
creativităţii: 

  Factorii interiori, structurali sau factorii de natură 
psihologică. Aceștia se subdivid în: factori intelectuali – 
gândire, inteligenţă creatoare/gândire divergentă; factori 
afectiv–motivaţionali – curiozitatea, pasiunea, creşterea 
tensiunii motivaţionale, tendinţa de autorealizare; factori de 
personalitate – atitudinali, aptitudinali, temperamentali; 

  Factorii exteriori, conjuncturali sau socio-culturali – 
particularităţile sociale, istorice, clasa socială, condiţiile 
materiale ale creatorului;  

  Factorii psiho-sociali, printre care regăsim ambianţa 
relaţională, climatul psiho-social al individului; 

  Factorii socio-educaţionali, referitori la nivelul de instruire, 
la influenţele educative ale familiei, ale instituţiilor de 
învăţământ sau ale colectivelor de muncă. 

                                                             
11

 Zlate, M., Fundamentele psihologiei, partea a III-a, Editura Hyperion, Bucureşti, 1994.  
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Al. Roşca (1981) a clasificat factorii de creativitate în subiectivi –

intelectuali, aptitudini speciale, motivaţie, temperament, caracter şi obiectivi 
– condiţiile socio-educative.  

Deosebit de importantă în creativitate este gândirea divergentă, 
care implică o căutare nonconformistă a informaţiilor şi găsirea unor 
răspunsuri inedite la probleme. Gândirea convergentă, care presupune 
raţionamentul logic (bazat pe informaţii, experienţă și algoritmi), este mai 
mult apanajul inteligenţei, decât cel al creativităţii, dar participă şi ea 
substanțial în actul creator.  

De altfel, majoritatea creatologilor consideră că în orice act de 
creație acţionează atât gândirea divergentă, cât şi cea convergentă. Potrivit 
lui M. Bejat, 64% dintre indivizii creatori aparţin tipului cognitiv mixt 
(convergent–divergent), 22% aparţin tipului divergent şi restul de 14% –
tipului convergent. Ideal pentru creativitate este tipul cognitiv mixt, indivizii 
înalt creativi fiind analitico-sintetici. 

J.P. Guilford a identificat, la rândul său, în capacitatea creatoare 
mai mulţi factori: sensibilitatea la probleme, fluiditatea, flexibilitatea, 
originalitatea, elaborarea şi redefinirea.  

Sensibilitatea se referă la capacitatea de a recunoaşte problemele 
care necesită găsirea unor soluţii creative.  

Fluiditatea este reprezentată prin volumul şi rapiditatea debitului 
asociativ al doluțiilor găsite pentru problemele identificate. Ea poate fi de 
mai multe tipuri – verbală, ideativă, asociativă sau de expresie. Fluiditatea 
reflectă posibilitatea de a ne imagina, în timp scurt, un mare număr de 
imagini, idei și situaţii. Există oameni care ne surprind prin bogăţia lor de 
idei sau prin viziunile lor de rezolvare a unei situații problematice, 
câteodată complet năstruşnice. 

Flexibilitatea constă în restructurarea promptă şi adecvată a 
informaţiei, a cunoştinţelor. La rândul ei, flexibilitatea poate fi clasificată în 
flexibilitate spontană (capacitatea de a fi flexibil şi atunci când nu este 
nevoie) şi flexibilitate de adaptare (capacitatea de a fi flexibil atunci când 
este nevoie, așa cum se întâmplă în rezolvarea problemelor).  

În opinia lui Al. Roşca, flexibilitatea reprezintă principala 
componentă cognitivă a creativităţii. Opusă flexibilităţii este 
inerţia/rigiditatea cognitivă, care reflectă prezența stereotipurilor în gândire.  

Originalitatea se referă la capacitatea unui individ de a da 
răspunsuri neobişnuite, neuzuale, cu o frecvenţă statistică scăzută. 
Evaluarea originalităţii se poate realiza fie în mod obiectiv, prin prelucrări 
statistice, fie subiectiv, de către evaluatori. M. Bejat

12
 (1971) consideră 

originalitatea drept „caracteristica cea mai specifică a gândirii creatoare”, 
recunoscând în acelaşi timp că aceasta este condiţionată de flexibilitate şi 

                                                             
12

 Bejat, M., Talent, inteligenţă, creativitate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971. 
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facilitată de fluenţă.  
Elaborarea reprezintă acţiunea propriu–zisă de generare a unor 

soluţii inedite, mergând până în cele mai mici detalii ale soluționării 
problemei.  

Redefinirea constă în capacitatea de a folosi obiectele proiectate a 
avea anumite întrebuințări în modalităţi neuzuale.  

Literatura de specialitate menţionează şi o serie de factori 
nonintelectuali implicaţi în creativitate, precum motivaţia şi afectivitatea 
(rezonanţa intimă).  

Motivaţia (extrinsecă şi intrinsecă) este puternic antrenată în efortul 
creator. Câteodată, mobilul susţinerii efortului creator se află în exteriorul 
procesului de creaţie (premii, distincţii, o anumită situaţie socială) –  și 
atunci vorbim despre motivaţia extrinsecă. În majoritatea cazurilor însă, 
efortul creator este motivat intrinsec. El se exprimă prin dorinţa puternică a 
individului de a investiga, de a cunoaşte, de a emite idei noi. Dintre cele 
două tipuri de motivaţie, rolul principal în creativitate îl are motivaţia 
intrinsecă. Dar aceasta nu înseamnă că motivele exterioare nu pot să fie şi 
ele prezente în actul de creație. Însă fără motivaţie intrinsecă procesul 
creativ n-ar putea avea loc.   

Afectivitatea asigură energizarea atitudinilor caracteriale, a 
proceselor cognitive şi a aptitudinilor speciale.  

R. Zazzo (apud. Munteanu, 1994) afirmă că „geniul este acest IQ 
plus încă ceva. Încă ceva fără de care subiecţii cei mai bine înzestraţi n-ar 
fi niciodată mai mult decât nişte fructe seci. Acest element, care face 
eficace şi fecundă înţelegerea pură, este de natură afectivă”. 

 
Imaginaţia, factor central al creativităţii 
 
În creativitate intervin, așadar, inteligenţa persoanei, cunoştinţele ei 

(multe dintre acestea se dobândesc în şcoală), voinţa fermă, perseverenţa, 
nonconformismul, afectivitatea, motivația, voința. Însă procesul cognitiv 
central implicat în actul creator este imaginația. Fără imaginație niciun om 
nu poate deveni un creator. 

Prin intermediul imaginaţiei, omul prelucrează impresiile trăite, are 
capacitatea de a combina reprezentările şi de a le configura în forme noi. 
De asemenea, el poate avea reprezentări inedite, din care să creeze 
imagini spectaculoase. De altfel, însăși imaginaţia este definită drept un 
proces psihic cognitiv de prelucrare a impresiilor trăite, de configurare și de 
reconfigurare a lor în forme noi.  

Se disting două forme ale imaginaţiei: imaginaţia reproductivă şi 
imaginaţia creatoare.  

În şcoală, elevilor le este solicitată în permanenţă imaginaţia 
reproductivă. Ei sunt puşi să-şi reprezinte fenomene, locuri, persoane sau 
situaţii pe baza unor relatări verbale, a unor lecturi sau a lecţiilor din 
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manual. Adeseori nu beneficiază de sprijinul unui material concret, intuitiv 
şi nici nu sunt cooptaţi în confruntări antrenante de idei.  

Imaginaţia creatoare, mai puţin solicitată în şcoală, este de două 
feluri: involuntară (visele; imaginile hipnogocice – care apar în timpul 
adormirii şi imaginile hipnopompice – care intervin la începutul trezirii din 
somn; halucinaţiile – percepţii lipsite de obiect) şi voluntară, cu o 
componentă creativă importantă.  

Visul involuntar (din timpul somnului) scapă total de sub controlul 
realităţii, este profund afectiv. În timpul visului apar emoţii puternice – 
bucurie, teamă, nelinişte, furie; totodată, visul conţine simboluri şi are o 
funcţie de eliberare, de descărcare a inconştientului (chatarsis). Însă, chiar 
dacă visul iese de sub controlul realităţii, gândirea individului continuă să 
funcţioneze și în somn, iar omul poate ajunge să viseze soluţia unei 
probleme rămase nerezolvate. Aceasta poate fi inclusiv o soluţie de tip 
creator, deoarece prin vis se pot exprima valori şi atitudini în mare parte 
inconştiente. Prelucrarea efectuată de inconştient conduce uneori la 
sugerarea unei metode de rezolvare a situaţiei problematice cu care ne 
confruntăm, alteori ne orientează gândirea în altă direcţie, unde găsim 
rezolvarea aşteptată.  

Există şi așa-numitul vis voluntar, cu ochii deschişi – reveria, în 
care gândurile şi imaginile se succed dirijate de stările afective iar simţul 
realităţii intervine prea puţin. La baza multor vise voluntare stă imaginaţia 
dirijată, care poate fi și un procedeu de îmbunătăţire a performanţelor 
personale. De pildă, imaginându-ne că vom avea succes, chiar ne putem 
îndrepta către obţinerea succesului.  

Imaginarea unor noi obiecte, simboluri şi idei implică două procese 
fundamentale ale gândirii: analiza şi sinteza. Prin analiză se realizează o 
descompunere a reprezentărilor, care apoi, prin sinteză, sunt reorganizate 
în alte structuri, distincte. Sinteza se produce prin: aglutinare (părţile 
descompuse ale obiectelor sunt recombinate între ele, dând naştere unor 
obiecte noi, insolite, eterogene); modificarea dimensiunilor obiectelor (aşa 
au fost creaţi piticii sau monştrii din poveşti); multiplicarea obiectelor 
(„balaurii cu şapte capete”); analogie (structura atomului a fost imaginată 
prin analogie cu cea a sistemului solar); accentuarea imaginii obiectelor 
(caricaturi, portrete etc.); supraaprecierea sau subaprecierea obiectelor 
(mărirea/evidenţierea sau minimalizarea unor părţi ale acestora); tipizare şi 
schematizare (crearea unor imagini noi, care să definească o clasă 
întreagă de obiecte).   

 
Factorul vârstă 
 
Unii autori consideră că vârsta reprezintă un factor important în 

creativitate. Există două orientări principale în ceea ce privește etatea 
optimă pentru a fi creativ.  
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Prima dintre orientări postulează existenţa unei relaţii de inversă 
proporţionalitate între creativitate şi vârstă. Adepţii acestei orientări susţin 
că, prin înaintarea în vârstă, motivaţia şi plasticitatea mintală scad iar 
judecata devine din ce în ce mai critică, sugrumând din fașă creativitatea. 
Mai mult, parcurgerea unor trepte de şcolarizare superioare inhibă 
creativitatea și inițiativele originale, sporind conformismul și blazarea.  

Cea de a doua orientare evidenţiază existenţa unor fluctuaţii 
importante pe traseul creativităţii, de-a lungul întregii vieţi a individului. 
Torrance (apud. A. Munteanu

13
, 1994) a arătat că până la vârsta de 9 ani 

se înregistrează o creştere a creativităţii. Între 9 şi 12 ani se produce o 
stagnare, pentru ca, din nou, între 12 şi 17 ani, să apară o creştere creativă 
importantă. Apoi, după 17 ani, curba începe să descrească în mod 
continuu.  

M. Roco (2001) demonstrează, într-un studiu experimental, că deşi 
vârsta adolescenţei este propice creativităţii, în realitate la această vârstă 
doar fluiditatea este mai dezvoltată, restul parametrilor creativi – 
flexibilitate, elaborare și originalitate – fiind slab reprezentați. Autoarea 
explică inegalitatea parametrilor creativi prin influențele exercitate asupra 
copilului în mediul școlar. Astfel, în cadrul sistemului de învățământ 
originalitatea este și la ora actuală tratată ca un defect, pe baza ei 
neputându-se obține succesul școlar.  

Cercetările din aria creativităţii au mai arătat că în intervalul 25-45 
de ani oamenii sunt cei mai inovatori, atât ca potenţial aptitudinal, cât şi ca 
transpunere în practică a ideilor lor creative. În domenii ca literatura, 
muzica, matematica, creativitatea atinge un maximum între 25 şi 35 de ani, 
în timp ce în domenii ca filozofia, politica, medicina sau arhitectura vârful 
creativității se află între 35 şi 45 de ani.  

Prezenţa, în istoria culturii, a numeroase personalităţi cu o 
activitate creativă până la vârste înaintate a generat vii controverse cu 
privire la influenţa vârstei asupra actului creator. Unii autori au arătat că 
existenţa imaginaţiei constructive şi antrenarea ei sunt condiţii obligatorii 
pentru continuarea activităţii creatoare şi la bătrânețe. Alţii au susţinut că 
evoluţia creativităţii, de la capacitate potenţială la performanţă, este 
dependentă nu atât de vârstă, cât mai ales de procesul de socializare al 
individului (cu momente de creştere şi descreştere), precum şi de modelul 
lui cultural.  

 
Factorul gen 
 
Genul sau sexul, un alt factor luat în discuţie în creativitate, nu 

reprezintă un element de departajare la nivelul potenţialului creator, au 
relevat studiile din domeniul creativităţii.  

                                                             
13

 Munteanu, A., Incursiune în creatologie, Editura Augusta, Timişoara, 1994. 
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Astfel, creativitatea feminină ar avea acelaşi potenţial de 
manifestare ca şi cea masculină. Singurele diferenţe care pot apărea între 
cele două genuri sunt legate de forma de activitate în care se valorifică 
potenţialul creator (Munteanu, 1994). În timp ce femeile sunt mai prezente 
în artă, literatură sau educație, bărbații se manifestă creator în domeniile 
tehnic și economic. 

 
Factorul educaţie 
 
Condiţiile educative ocupă un loc central în creativitate. Faptul că 

familia şi şcoala influenţează dezvoltarea potenţialului creativ al copilului 
este unanim recunoscut de psihologi.  

Familia contribuie decisiv la formarea şi dezvoltarea personalităţii 
creatoare a copilului. În general, atunci când familia încurajează 
independenţa intelectuală şi dezbaterea de idei, oferind copilului un suport 
socio-emoţional propice dezvoltării, şansele de a i se consolida acestuia 
anumite predispoziţii creative sunt mai mari. Pe de altă parte, atunci când 
familia impune o disciplină exagerată, copilul ajunge să facă ceea ce i se 
spune iar numărul inițiativelor creative scade până la dispariție.  

S-a mai observat că, în familiile în care bunicii se ocupă de 
educaţia nepoţilor, evoluţia celor mici tinde să fie una conformistă, 
noncreativă. De asemenea, numărul mare de copii dintr-o familie este 
susceptibil să inhibe creativitatea. Părinţii mai multor copii apelează, în 
general, la modelele clasice de educaţie, care descurajează 
nonconformismul și libera exprimare a celor mici.  

Un climat creativ poate fi asigurat numai de către o familie 
democratică, tolerantă, caldă, care lasă copilului posibilitatea de a avea 
iniţiative. În această familie creativă, copilul va avea parte de un 
antrenament specific precoce și intens. Încă de la cele mai fragede vârste 
copilului îi vor fi stimulate: independenţa intelectuală şi de acţiune; dorinţa 
de a pune întrebări; obiceiul de a citi cărţi, ziare şi reviste; comunicarea; 
capacitatea de a-şi asuma riscuri. Interesul părinţilor pentru performanţele 
şcolare ale copilului trebuie să fie unul moderat, nu unul exagerat.  

Considerăm că și școala românească poate avea un rol stimulativ 
în dezvoltarea creativităţii elevilor, dar numai în măsura în care se schimbă 
unele condiţii ale sistemului psihopedagogic, de pildă acceptarea în 
programele învățământului primar, gimnazial și liceal a disciplinei Educație 
teatrală. Asupra acestui aspect ne vom apleca însă în subcapitolul dedicat 
stimulării creativităţii în şcoală.  

 
Fazele procesului creator 
 
Procesul creator cuprinde toate momentele, mecanismele şi 

dinamica psihologică internă, de la generarea problemei sau a ipotezei și 
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până la realizarea produsului creativ (Al. Roşca, 1981).  
În acest proces sunt implicate nu numai gândirea și imaginația, aşa 

cum am arătat, ci şi unii factori de personalitate, motivația, voinșa, 
deprinderile, afectivitatea, mediul, educația și ereditatea. Durata procesului 
creator este variabilă; ea depinde de domeniul de activitate, de experienţa 
creatorului, precum şi de condiţiile externe şi interne ale creaţiei. 

Datorită complexităţii creativităţii, există numeroase modele 
teoretico-metodologice care conceptualizează fazele procesului creator.  

G. Popescu
14

 (2004) realizează o sinteză a modelelor care privesc 
procesualitatea actului creator. În primul rând, unul dintre cele mai influente 
modele a fost cel al lui G. Wallas, care a descris derularea creaţiei în patru 
etape:  

1.  prepararea – etapa în care se defineşte problema supusă 
analizei;  
2.  incubaţia – problema este lăsată la o parte pentru o 
perioadă de timp variabilă;  
3.  iluminarea – momentul în care apare ideea de rezolvare a 
problemei şi  
4.  verificarea – etapa materializării ideii creatoare, ca soluție 
pentru problema identificată în cadrul primei etape. 

Prepararea sau pregătirea, faza iniţială a oricărui act de creaţie, 
este o etapă de acumulare, de colectare a materialului brut. Aceasta nu se 
rezumă la un moment strict determinat, ci se poate întinde pe perioade 
mari de timp. Acumularea sau colectarea vizează atât informaţii, cât şi  
experienţe cognitive și afective experimentate de individ în tot cursul vieţii 
sale.  

În etapa preparării nu se realizează numai strângerea informaţiilor, 
a experiențelor şi a materialelor necesare actului creator, ci se definesc şi 
proiectele generale, ipotezele de lucru, se fac numeroase încercări creative 
la nivel mental.  

Prima condiţie a declanşării procesului creativ este activarea 
motivaţiei. Indivizii cu motivaţie creatoare sunt capabili să-şi susţină efortul 
creator un timp îndelungat. Din punct de vedere afectiv, etapa preparării 
este una a frământărilor intense. În pofida intensității trărilor afective, 
adeseori negative, indivizii înalt creativi reușesc să-și păstreze motivaţia 
puternică, energia debordantă şi marea capacitate de muncă.  

Prepararea creativă presupune atât o pregătire generală, cât şi una 
specifică. Pregătirea generală constă în acumularea de cunoştinţe de 
cultură generală şi de cunoştinţe de specialitate într-un anumit domeniu. 
Pregătirea specifică ţinteşte însăşi problema pe care autorul îşi propune să 
o rezolve. Pe lângă cunoştinţele generale şi de specialitate, creativitatea 
poate presupune şi achiziţia unor deprinderi noi –  muzicale, de motricitate 
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etc.). De asemenea, tot în această etapă sunt deosebit de importante şi 
condiţiile ambientale. De pildă, climatul securizant și tonic stimulează 
creativitatea.  

Incubaţia poate dura de la câteva minute până la câţiva ani. În 
această fază, problema pare uitată. Etapa incubaţiei este una de saturaţie, 
o etapă de aşteptare, dar în care individul rămâne conectat în continuare la 
problema pe care dorește s-o soluționeze în mod creativ. Terenul de 
confruntare cu problema se mută însă din zona conştientului într-o zonă 
mai obscură a psihismului. De obicei, persoana aflată în procesul de 
creaţie resimte o adâncă stare de frustrare, de aceea incubația se mai 
numeşte şi etapa frustraţiei.  

Caracteristice pentru incubație sunt revenirea spontană asupra 
problemei şi starea de tensiune care îl însuflețește pe creator. Incubaţia 
pregăteşte iluminarea, etapa în care se finalizează sinteza datelor obţinute 
în perioada de pregătire și se naște soluția creativă.  

Unii autori consideră că incubaţia presupune existenţa unei 
structuri inconştiente, care continuă să lucreze febril la rezolvarea creativă 
a problemei. Alţii, cum ar fi Al. Roşca, consideră că faza de incubaţie nu 
face decât să lase timp pentru ca o atitudine sau o presupunere eronată să 
se stingă. În aceste condiţii, gândirea creatoare se eliberează, are 
momente de respiro, care o ajută să privească problema dintr-un alt unghi 
de vedere. 

Iluminarea sau inspirația este etapa de apariţie bruscă a soluţiei 
problemei. Practic, ea marchează momentul naşterii ideii noi. Iluminarea 
„antrenează întreaga personalitate a individului într-un singur elan care 
erupe la suprafaţă într-o superbă eflorescenţă. De aceea, inspiraţia este o 
pendulare perpetuă, deopotrivă între versantul intelectiv şi cel afectiv; orice 
atitudine exclusivă fiind sterilă şi neconformă cu realitatea” (A. Munteanu, 
1994).  

În timpul iluminării, procesul creator ajunge la punctul culminant. 
Toate forţele şi aptitudinile creatorului se mobilizează; acesta este total 
concentrat asupra obiectului creaţiei sale. Mulţi creatori au găsit soluţiile 
unor probleme importante în timpul relaxării, dar având mintea concentrată 
în mod involuntar asupra obiectului creaţiei lor.  

Iluminarea apare în urma eforturilor depuse în etapele anterioare. 
În această etapă, toate procesele cognitive sunt acompaniate de o 
puternică tensiune afectivă, în care creatorul resimte alternativ stări de 
agitaţie şi fericire sau stări de durere şi letargie.   

Verificarea este etapa care desăvârşeşte procesul creator. Ea 
presupune obiectivarea ideii într-un fapt explicit, perceptibil, care poate fi o 
operă de artă, o teorie ştiinţifică, un produs, o tehnologie etc. Pentru că nu 
orice produs creator rezistă verificării/evaluării, procesul de creație trebuie 
adeseori reluat.  

C. Rogers (apud. Munteanu, 1994) a arătat că opera creatoare, în 
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drumul ei către public, parcurge patru stadii: cunoaştere, convingere, 
decizie şi confirmare.  

În artă, etapa verificării este diferită față de cea din domeniile 
ştiinţifice şi tehnice. Evaluarea artistică se realizează strict subiectiv, 
depinde de modul în care publicul şi critica receptează opera, pe când în 
știință și tehnică evaluarea vizează buna funcționare și utilitatea noului 
produs. 

Modelul lui F. Barron
15

 (1963), valorizat și în zilele noastre, acordă 
o mare importanţă inconştientului şi hazardului în iluminarea creativă. 
Acest autor 

 a susținut că întregul proces creator este preponderent 
inconştient. Etapele prin care se ajunge la produsul creator, în modelul 
propus de Barron, sunt: 

  conceperea;  

  gestaţia;  

  incubaţia;  

  parturaţia;  

  dezvoltarea ideii creatoare. 
Alţi autori au propus extinderea etapelor procesului creator de la 

patru la şapte, cu relevarea progreselor și regreselor fiecăreia dintre ele, 
după cum urmează: constatarea unei nevoi sau a unei dificultăţi; analiza 
nevoii respective; formularea tuturor soluţiilor posibile; analiza critică a 
soluţiilor; apariţia noii idei; alegerea ei și experimentarea/perfecţionarea 
soluţiei găsite. 

Există, de asemenea, modele explicative ale procesualităţii creative 
care combină analiza, ca operație a gândirii (deci un demers cognitiv 
convergent) şi imaginaţia divergentă, creatoare.  

Ancorele acestor modele sunt în general asemănătoare celor din 
modelele elaborate de G. Wallas și F. Barron, respectiv: orientarea sau 
relevarea problemei; prepararea (adunarea datelor); analiza (selecţia 
materialului relevant pentru problema respectivă); incubaţia (care conduce 
la iluminare); sinteza sau corelarea elementelor componente; evaluarea 
ideilor selectate. 
 

Blocajele creativităţii 
 
M. Roco (2001) realizează următoarea clasificare a blocajelor 

creativităţii: 
- blocaje de tip emoţional – teama de a nu greşi, impulsivitatea, 

graba de a accepta prima idee, dependenţa excesivă faţă de părerile 
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celorlalţi, descurajarea prematură, capacitatea redusă de a se destinde, de 
a lăsa timp incubaţiei să se desfăşoare; 

- blocaje de ordin perceptiv – incapacitatea de a defini lucrurile, 
îngustarea excesivă a câmpului de vedere, incapacitatea de a face distincţii 
între cauzele şi efectele unor fenomene; 

- blocaje de ordin cultural – dorinţa de apartenenţă, de conformare 
la regulile sociale rigide și la tabuuri, slaba capacitate de a transforma sau 
modifica ideile unor persoane prestigioase, exaltarea excesivă faţă de 
spiritul grupului. 

 
În general, literatura psihologică din domeniul creatologiei 

menţionează patru mari categorii de blocaje ale creativităţii: 
1. Blocajele sociale. În prim-planul acestora se situează 

conformismul, care se referă la dorinţa oamenilor ca toţi cei din jur să se 
încadreze în anumite tipare prestabilite, să gândească la fel ca ei. 
Persoanele cu idei sau cu comportări neobişnuite sunt privite cu suspiciune 
şi puternic dezaprobate. Este recunoscut și faptul că în unele societăţi se 
manifestă neîncrederea în fantezie și în gândirea creatoare fiind încurajată, 
pe de altă parte, gândirea raţională;   

2. Blocajele metodologice. Acestea sunt legate de stereotipurile de 
gândire, precum rigiditatea algoritmilor anteriori, fixitatea funcţională sau 
critica și autocritica exagerate. Cei mai mulţi oameni se mulţumesc să 
aplice în practică soluţii de rezolvare a problemelor deja consacrate, nu 
inventează soluții noi. Fixitatea funcţională este un alt tip de blocaj 
metodologic, care se referă la utilizarea uneltelor, a instrumentelor, a 
obiectelor, în general, potrivit funcţiei lor obişnuite, deoarece oamenii nu 
concep să le utilizeze altfel; 

3. Blocajele emotive. În această categorie pot fi regăsite teama de 
a nu greşi, de a nu se face de râs, graba/precipitarea de a accepta prima 
idee, descurajarea, frustrarea, instabilitatea emoţională sau lipsa de 
rezistenţă la efort.  
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CAPITOLUL II 

 

Şcoală – creativitate – societate creativă 

 

Examinarea conceptului de creativitate se situează la confluenţa 
mai multor ştiinţe: psihologia (socială, economică, neuropsihologia), 
sociologia, pedagogia şi istoria artelor.  

Cercetătorii din aria creativităţii au evidenţiat permanent corelaţia 
dintre cumulul de abilităţi creative şi calitatea educaţiei. Cu alte cuvinte, cu 
cât o persoană este mai instruită şi cu cât a apelat la forme cât mai diverse 
de educaţie, cu atât potenţialul său creativ s-a dovedit a fi mai mare. Deşi 
rolul talentului în creativitate nu a putut fi ignorat, el n-a fost nici exacerbat, 
dat fiind că atingerea excelenţei creative presupune atât talent, cât şi 
oportunităţi de instruire şi educaţie, precum şi interese (motivaţii) 
superioare.  
  Astăzi, sistemica conceptuală complexă a creativităţii se apleacă în 
primul rând asupra procesului de inovare, care determină evoluţia omenirii. 
Creativitatea poate fi considerate, fără teama de a greși, un motor de 
progres social.  

Societatea creativă, bazată pe comunităţile inovatoare, determină 
creşterea economică stabilă şi durabilă a unei ţări. Pentru a se dezvolta pe 
baza proceselor inovative, o economie trebuie să aibă însă un anumit grad 
de deschidere faţă de nou şi să accepte ideile inovatoare. Sunt considerate 
inovaţii nu numai modificările radicale ale unor produse şi servicii, ci şi 
îmbunătăţirile încorporate treptat în produsele existente, precum şi în 
tehnologiile utilizate.  

Există inovaţii de bază, care deschid arii cu totul noi; inovaţii de 
dezvoltare, care se pot realiza în arii deja descoperite şi aşa-numitele 
inovaţii invizibile, dar cu mare impact economic, care îmbunătăţesc 
marketingul şi care nu modifică esenţa produsului sau a tehnologiilor 
utilizate. În esenţă, însuși noul concept de economie creativă vizează o 
reunire a ideilor inovative din lumea afacerilor şi transformarea lor în 
produse cu mare utilitate socială.  

În societatea bazată pe inovaţii şi pe creativitate, analiza triadei 
şcoală-creativitate-societate este esenţială. Prin sistemul de educaţie, 
oamenii pot fi îmbunătăţiţi, făcuţi să devină persoane creatoare, înainte de 
a intra pe piaţa muncii. De aceea, programele publice de stimulare a 
creativităţii, existebnte în numeroase state ale lumii, se adresează copiilor 
şi tinerilor.  

Stimularea creativităţii în şcoală nu presupune însă doar formarea 
copiilor supradotaţi, ci dezvoltarea potenţialităţilor creative latente ale 
tuturor copiilor, în funcţie de interesele lor.  
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Este adevărat că printre caracteristicile psihologice ale 
supradotării, numite specifice (de factură aptitudinală), sunt reţinute 
adeseori capacitatea de a conceptualiza, de a gândi creator, gama largă de 
interese, imaginaţia activă, perspicacitatea, originalitatea, puterea de 
generalizare, capacitatea de a gândi productiv (atât deductiv, cât şi 
inductiv), puterea de a improviza, sensibilitatea la situaţiile-problemă, 
fluenţa ideilor, memorizarea rapidă şi evocarea adecvată a informaţiilor, 
atenţia distributivă etc., însă aceste caracteristici sunt prezente, în proporţii 
variabile, la toţi copiii, nu doar la cei înalt dotați intelectual.  

Pentru ca un copil să devină creativ, pe lângă caracteristicile 
menţionate trebuie să-i fie dezvoltate şi alte trăsături, cum ar fi iniţiativa în 
activităţile sociale, încrederea în sine, curiozitatea, curajul (asumarea 
riscului), spiritul ludic, entuziasmul (verva) şi independenţa (D. Stratilescu, 
1993

16
). 

 Din experienţa altor ţări, unele dintre cele mai eficiente programe 
de stimulare a creativităţii sunt cele de mentorat. Acestea presupun 
existenţa unui mentor, în calitate de catalizator al creativităţii individuale şi 
de grup.  

În raport cu creativitatea, mentoratul apare în trei ipostaze: de 
efect, cauză şi „laborator de creativitate”.  

Deşi mentorul este înzestrat cu autoritate formală, activitatea 
desfăşurată de el cu elevii poate fi o şcoală de creativitate, dacă 
promovează iniţiativa şi nonconformismul discipolilor lui. Performanţa 
oricărei activităţi de mentorat (Gr. Nicola, 2004

17
) se atribuie, de regulă, 

atât calităţilor intelectuale, affective și de personalitate ale mentorului, cât şi 
celor ale discipolului. 

Compatibilitatea dintre mentor şi discipol este, de asemenea, 
esenţială; ambii trebuie să posede trăsături definitorii ale personalităţilor 
creative – sensibilitate la problematic, divergenţă în gândire, preferinţă 
pentru complexitate, nonconformism.  

Mentoratul creativ (idem
18

) îmbunătăţește atât competenţele 
discipolilor legate de rezolvarea inovativă a problemelor, cât şi 
competenţele lor specifice de comunicare şi de soluţionarea conflictelor din 
relaţiile interpersonale.  
 Multe dintre programele de stimulare a creativităţii, în vederea 
constituirii societăţilor şi a economiilor creative ale viitorului, s-au mutat în 
spaţiul cibernetic, care oferă mai multe oportunităţi educaţionale şi 
facilitează fluxul liber de informaţii. Această evoluţie a deplasat însă 
accentul care se punea asupra creativităţii de tip artistic, asupra creativităţii 
tehnico-ştiinţifice şi economice. Totodată, s-au diminuat şi unele atribute 
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importante ale procesului creator, cum ar fi autonomia creativă, abilităţile 
reflexive, inteligenţa verbală, profunzimea intelectuală sau dialogul, ultimul 
ca mijloc important de împărtăşire a semnificaţiilor și ideilor. În ceea ce 
privește parametrii de potential creativ, autorii de studii în domeniu au 
constatat creșterea ponderii creativității neverbale în creativitatea generală 
a persoanei, în detrimentul creativității verbale.  
 

Un raport despre educaţie, cultură şi creativitate în viaţa tinerilor, 
elaborat de Academia Română

19
, înfăţişează in extenso principalele 

problematici ale domeniului stimulării creativității, pe care le sintetizăm în 
continuare:  

- Societatea românească nu este receptivă la creativitate, cauza 
principală fiind, pe de o parte, lipsa mijloacelor materiale, iar pe de altă parte –
inexistenţa unui program coerent de stimulare şi valorificare a creativităţii. În 
plus, în structura etnicului românesc persistă și la această oră atitudinea 
neprofitabilă de a împiedica ascensiunea profesională şi socială a celor dotaţi 
creativ; 

- Nu există un sistem coerent de susţinere a integrării tinerilor 
creativi în viaţa socială; aceştia sunt angajaţi în locuri şi profesii care 
adeseori nu le permit o valorificare a potenţialului lor de creaţie; 

- Se resimte, de asemenea, slaba implicare a şcolii şi a 
organizaţiilor nonguvernamentale românești în stimularea şi susţinerea 
creativităţii tinerilor. O strategie de acţiune pentru tinerii creativi ar include: 
recompensarea creatorilor, organizarea unor activităţi de stimulare a 
creativităţii individuale și de grup şi, nu în ultimul rând, asumarea unei politici 
bine închegate la nivel naţional pentru stimularea creativităţii;  

- Politica de stimulare a creativităţii ar trebui să cuprindă în primul 
rând restructurări ample în sistemul de învăţământ, astfel încât tinerii să-şi 
găsească în şcoli cadrul de manifestare al aptitudinilor lor creatoare. 
Necesitatea creşterii rolului facultăţilor în cercetarea ştiinţifică este esenţială. 
Numai astfel studenţii pot fi antrenaţi nemijlocit în actul de inovare, în 
progresul tehnologic și în succesul artistic, prin valorificarea propriilor 
aptitudini creatoare; 

- Instituţiile implicate în stimularea creativităţii sunt familia, şcoala şi 
profesorul. S-a insistat foarte mult asupra rolului profesorului în creativitate, 
fiindcă el generează dragostea pentru disciplina lui. În actualul sistem de 
învăţământ, profesorul trebuie nu doar să atragă elevii către disciplina lui, ci şi 
să regândească abordarea educabililor, adică să-i vadă ca pe nişte 
personalităţi în devenire şi ca pe indivizi potenţial creatori, aducători de 
plusvaloare socială; 
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- Relaţia directă dintre profesor şi elev/student trebuie, de asemenea 
optimizată, dacă se doreşte dezvoltarea creativităţii în şcoală. Există o nevoie 
nesatisfăcută a tinerilor de dialog, de confruntare sinceră, la care se adaugă 
trebuinţa lor de a avea modele şi repere. Tinerii creativi trebuie să găsească 
în profesor un interlocutor deschis, cu care să-şi împărtăşească bogăţia 
afectivă şi ideatică și care să le încurajeze demersurile de cercetare.  

Raportul consultat de noi mai menţionează dificultăţile tinerilor din 
zilele noastre cu privire la două tipuri de competenţe şi anume:  

- competenţele legate de rezolvarea inovatoare/creativă a 
problemelor;  

- competenţele creative specifice manifestate în relaţiile 
interpersonale.  

Pe plan mondial s-au dezvoltat programe complexe, care au ca ţinte 
principale tocmai aceste două zone de competenţe creative. Ele favorizează 
atât atitudinile inovatoare, cât şi promovarea unor metode moderne de 
instruire şi educaţie, care conduc la stimularea creativităţii şi la succesul 
personal al tinerilor. Astfel, principalele obiective ale acestor programe sunt: 

- cultivarea creativităţii şi exersarea ei;  
- asumarea responsabilităţii tinerilor pentru propriul succes şi pentru 

cel al grupului în care lucrează; 
- optimizarea comunicării interpersonale;  
- progresul creativ comun al echipelor de tineri care învaţă şi 

acţionează împreună, într-un mediu competitiv, asaltat de informaţii şi de 
cunoştinţe noi, a căror viteză de propagare s-a amplificat fără precedent. 
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CAPITOLUL III 

 

Cercetarea educaţională şi descoperirea intereselor 

elevilor 

 

 

Înţelegerea procesualităţii psihice a elevilor şi a modificărilor 
structural-dinamice care se produc în cadrul capacităților şi funcţiilor 
psihice ale acestora este esenţială în orice proces de învăţământ.  

Prin intermediul cercetării educaţionale pot fi surprinşi parametrii la 
care se situează procesele şi funcţiile psihice la un moment dat, atât pentru 
identificarea schimbărilor care au loc în identitatea elevilor, cât şi pentru 
examinarea achiziţiilor psihologice noi, care vor fi înglobate treptat în 
personalitatea lor aflată în formare.  

Cercetarea educaţională s-a aflat dintotdeauna la confluenţa mai 
multor ştiinţe – psihologia, pedagogia, psihopedagogia, filosofia, sociologia 
şi economia; ea are deci un caracter pronunțat interdisciplinar. Toate 
ştiinţele menționate contribuie atât la obţinerea unor informaţii despre 
caracteristicile educabililor şi despre viitoarea integrare a acestora pe piaţa 
muncii, cât şi la autoreglarea permanentă a procesului de învăţământ, în 
scopul eficientizării acestuia.  

Educaţia, ca proces orientat către consolidarea unor personalităţi 
armonioase, profitabile socio-economic şi către asimilarea unor 
competenţe-cheie, trebuie permanent perfecţionată, în acord cu cerinţele 
pieţei muncii aflate în schimbare şi cu cerinţele de perspectivă ale 
comunităţii. Din punct de vedere psihologic, această perfecţionare vizează 
dezvoltarea aptitudinilor generale ale elevilor şi a gândirii lor, iar din punct 
de vedere pedagogic – evaluarea întregului fenomen educaţional, cu toate 
variabilele lui care ţin de actul didactic.  

Cercetarea educaţională, ca tip special de cercetare ştiinţifică, 
presupune o strategie coerentă, pusă în practică în scopul surprinderii unor 
relaţii noi între toate componentele acţiunii educaţionale. Pe baza ei pot fi 
identificate soluţiile optime pentru problemele ridicate de procesul 
instructiv-educativ, în conformitate cu exigenţele sociale (I. Nicola

20
, 2003).  

În şcoală pot fi cercetate: interesele şi aptitudinile elevilor, relaţiile 
interpersonale din cadrul colectivelor de copii, relaţiile profesor-elevi, 
strategiile didactice ale profesorilor, planurile şi programele de învăţământ, 
manualele şi celelalte materiale didactice, ergonomia spaţiului şcolar vs. 
performanţa învăţării etc. Metodele utilizate pot fi calitative (focus-grupuri), 
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cantitative (anchete pe bază de chestionar), proiective, observaţionale etc. 
Rezultatele cercetărilor educaţionale trebuie să conducă, în toate cazurile, 
la optimizarea activităţii de instruire şi educare a elevilor. 

Descoperirea intereselor elevilor, realizată prin intermediul 
cercetării educaţionale, este vitală pentru stimularea motivaţiei acestora, 
interesele fiind, de fapt, forme motivaţionale superioare. Astfel, la nivelul 
fiecărei etape a vârstelor şcolare (şcolaritatea mică, preadolescenţa şi 
adolescenţa), se manifestă anumite particularităţi motivaţionale ale elevilor, 
pe care profesorul trebuie să le cunoască. Dacă şcolarul mic este motivat 
preponderent de recompense şi de pedepse (execută sarcina de învăţare 
de frica părinţilor sau pentru a fi lăudat şi premiat), adolescentul, cu o sferă 
largă a intereselor de cunoaştere, ajunge să înveţe pentru a şti.  

Elevii buni şi cei slabi au, la rândul lor, motivaţii diferite, intrinseci şi 
extrinseci, care le animă activitatea de învăţare. Cei buni doresc se afirme, 
să obţină recunoaştere din partea profesorilor, colegilor şi părinţilor, să fie 
recompensaţi prin note sau prin alte stimulente. Unii invocă presiunea 
exercitată de părinţi pentru ca ei să fie şcolari eminenţi, alţii se tem de 
profesorii exigenţi, în timp ce alţii îşi susţin dragostea pentru o anumită 
disciplină. Elevii slabi au motivaţii mai modeste, precum dorinţa de a nu 
rămâne corigenţi sau repetenţi, de a nu avea scandaluri cu părinţii şi cu 
profesorii, de a nu fi ultimii din clasă, de a nu râde lumea de ei etc.  

Profesorul trebuie să conştientizeze faptul că toți elevii trebuie 
motivaţi intrinsec pentru a învăţa. Motivarea se asigură manipulând 
curiozitatea naturală a copiilor pentru diferite aspecte ale realităţii 
înconjurătoare, pentru înţelegerea funcţionării societăţii etc. şi insuflându-le 
dorinţa de a reuşi în ceea ce şi-au propus. Această formă motivaţională 
intrinsecă, orientată către realizarea profesională, în care este activat 
impulsul cognitiv, permite o asimilare mai bună a cunoştinţelor, folosirea lor 
suplă în diferite contexte şi păstrarea acestora în memorie un timp mai 
îndelungat.  

Însă profesorul nu trebuie să ignore nici beneficiile motivaţiei 
extrinseci asupra comportamentului de învăţare. Elevii se pot simţi stimulaţi 
să înveţe datorită notelor, laudelor, încurajărilor, diplomelor, micilor cadouri, 
câştigării unor concursuri etc. 

Copiii au însă şi alte trebuinţe care pot fi satisfăcute în cadrul 
activităţii de învăţare, în afara celei de a stăpâni cunoştinţele care le sunt 
transmise şi de a le utiliza pentru atingerea scopurilor, cum ar fi trecerea în 
ciclurile şcolare superioare, promovarea de examene, construcţia unei 
cariere generatoare de satisfacţii etc..  

Astfel, în preadolescenţă şi în adolescenţă, când îşi construiesc 
identitatea de sine, elevii sunt însufleţiți de trebuinţa afirmării Eului, fie 
pentru a-şi asigura prestigiu în clasă, în şcoală, în localitate, la nivel 
naţional sau internaţional (vezi concursurile şi olimpiadele şcolare), fie 
pentru obiectivul mai modest al obţinerii aprecierii profesorilor și părinților. 



31 

Această trebuinţă de autoafirmare denotă o motivaţie puternică, 
însă ea trebuie gestionată cu mare atenţie. Există riscul ca elevul foarte 
intens motivat să-și formuleze niveluri de aspiraţie nerealiste iar stima lui 
de sine să se prăbuşească atunci când nu obţine rezultatele scontate.  

De asemenea, profesorul trebuie să cunoască faptul că o creştere 
a performanţei şcolare este proporţională cu intensificarea motivaţiei numai 
până la un punct, după care începe stagnarea performanţei şi chiar declinul 
acesteia.  

O motivaţie prea puternică amplifică emoţiile care conduc la 
dezorganizare comportamentală şi împiedică progresul învăţării, 
determinând chiar regres. Momentul în care începe declinul motivațional 
corelează cu complexitatea şi dificultatea sarcinii de învăţare; sarcinile prea 
simple sau prea complexe în raport cu gradul de complexitate cognitivă a 
copilului produc demotivare.  

În creşterea performanţei şcolare nu numai motivaţia și factorii 
cognitivi (gândirea, memoria, imaginația) joacă un rol important, ci şi 
particularităţile psihice individuale, mai ales emotivitatea (echilibrul şi 
stăpânirea de sine). 

 
Există mai multe metode de stimulare a motivaţiei elevilor, utilizate 

în practica educaţională: 
 

  trezirea interesului elevilor pentru diferite activităţi 
(problematizarea conţinuturilor de învăţare; susţinerea unor 
lecţii interesante atât în şcoală, cât şi în afara ei; oferirea de 
exemple concrete care să ajute la înţelegerea lecţiilor; 
organizarea dezbaterilor în grupul şcolar; organizarea învăţării 
pe echipe sau în grupe de lucru, folosirea materialelor didactice 
moderne – softurile educaţionale, tehnologia 3 D); 

  motivarea individuală a elevilor care posedă aptitudini 
pentru o activitate sau alta (aceasta presupune atât o bună 
cunoaştere a potențialului aptitudinal-creativ al elevilor, cât şi 
tact pedagogic, răbdare, pasiune din partea profesorului); 

  desfăşurarea unor activităţi extraşcolare variate, care să 
stimuleze trebuinţele de afiliere şi pe cele prosociale ale 
copiilor;  

  dobândirea, de către cadrul didactic, a unor competenţe 
specifice pentru evaluarea elevilor. Notele pot fi, după caz, un 
stimulent sau o frână în calea motivaţiei pentru învăţare. Copiii 
motivaţi, care primesc uşor note mari, nu vor mai fi interesaţi să 
înveţe, atunci când constată că aceleaşi note revin şi colegilor 
mai puţin motivaţi să înveţe. Totodată, pedepsirea tuturor 
elevilor prin note mici distruge motivaţia grupului. Simţindu-se 
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neajutoraţi în faţa acestui gen de evaluare, elevii vor învăţa mai 
puţin, dacă oricum primesc note proaste.  
 

Motivaţiile pentru învăţare ale elevilor cresc în complexitate odată 
cu vârsta. Din punct de vedere cognitiv, şcolarul mic este curios, ceea ce 
reprezintă un avantaj educativ important pentru acest interval de vârstă, 
însă percepţiile lui sunt inconsistente, superficiale, fluctuante. Din aceste 
considerente, profesorul trebuie să-l ajute să-şi concentreze atenţia, să fie 
atent la sarcinile de învăţare şi la teme, să-şi intensifice efortul voluntar şi 
să-şi sporească acuitatea perceptivă, în vederea dezvoltării gândirii.  

În etapa micii școlarități este binevenită folosirea materialului 
didactic-intuitiv în cadrul procesului de predare (soft-uri educaţionale, 
mulaje, filme de prezentare, hărţi, atlase), care ajută la optimizarea 
percepţiilor şi a reprezentărilor elevilor.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea gândirii şcolarului mic, profesorul 
va pune accentul pe predarea unor lecţii sistematizate şi pe încurajarea 
acestuia să expună, cu cuvintele proprii, ceea ce a înţeles din lecţie, să 
facă diverse analogii cu lumea reală și să avanseze raţionamente.  

Şcolarul mic memorează mecanic lecţia, însă profesorul trebuie să-
l ghideze către memorarea logică, prin redarea conţinuturilor de învăţare cu 
cuvintele proprii. De asemenea, recomandabilă este stimularea intereselor 
pentru lectură ale copiilor, cu verificarea de către cadrul didactic a 
înţelegerii celor citite. 

Studiul gândirii – şi mai ales cel al evoluţiei structurilor acesteia – 
oferă profesorului alte câteva direcţii practic-aplicative importante. Astfel, 
profesorul trebuie să ţină seama, în activitatea sa, atât de nivelul de 
dezvoltare cognitivă a elevului (saltul decisiv al gândirii la operaţiile formale 
se produce abia după 12 ani), cât şi de diferenţele de potenţial cognitiv 
dintre elevi.  

Cu alte cuvinte, dacă elevul dispune de structuri cognitive de 
calitate (complexe, flexibile, aflate la nivelul corespunzător de dezvoltare), 
atunci şi activităţile lui de învăţare vor fi de calitate, productive şi eficiente. 
Dacă structurile cognitive ale elevului sunt simple, sărăcăcioase, inerte sau 
incomplet formate, activităţile lui de învăţare se vor desfăşura mai greu şi 
cu o eficienţă mai mică. Pentru a putea practica o instruire adecvată, 
diferenţiată în funcţie de posibilităţile copilului, dar nediscriminatorie, 
profesorul poate cere sprijinul psihologului şcolar, pentru evaluarea 
potenţialului intelectual al elevilor.  

Particularităţile dezvoltării structurilor cognitive atrag atenţia şi 
asupra rolului activ pe care elevul trebuie să-l aibă în cadrul orelor. După 
cum am văzut, gândirea copilului se specializează iar creativitatea i se 
dezvoltă în cadrul activităţilor desfăşurate de el însuşi. Or expunerile 
didactice bazate pe bombardament informaţional, care plictisesc şi 
obosesc copilul (asociate cu verificări exigente ale reproducerii mecanice 
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ale lecţiilor predate) sunt contraindicate la vârstele mici.  
În cadrul orele desfăşurate după un astfel de scenariu, elevul are 

un rol pasiv, iar gândirea acestuia nu este stimulată. De aceea, sistemele 
educative moderne promovează învăţarea prin descoperire şi învăţarea 
prin joc, raportate la situaţiile practice, concrete, care activează şi dezvoltă 
potenţialul cognitiv convergent (inteligența) și divergent (creativitatea) al 
copilului.  

De asemenea, în sistemele educative moderne, așa cum am arătat 
într/un capitol anterior, sunt promovate gândirea creativă a copiilor și 
găsirea mai multor soluţii de rezolvare a situaţiilor problematice. În acest 
caz, profesorului-mentor îi revine misiunea de a spori plasticitatea 
structurilor cognitive ale elevilor săi, prin metode inovatoare de predare. 

Mentoratul nu este însă numai o sursă continuă de ghidare 
creativă, ci şi un mediu de consolidare a unor personalităţi independente şi 
armonioase. În cadrul relaţiilor de mentorat, discipolul beneficiază de 
încurajare şi suport pentru exprimarea şi testarea ideilor sale, într-o 
atmosferă propice dezvoltării creativităţii lui şi a atributului-forte al acesteia, 
originalitatea. Mentorul, la rândul său, se distinge prin ajutorul substanţial 
acordat discipolului în atingerea unor performanţe, în diferite domenii ale 
vieţii. Discipolul dobândeşte cunoştinţe, educaţie, experienţe şi stări de 
bine datorate satisfacerii depline a trebuinţei lui de autorealizare. 

În altă ordine de idei, în şcoală stimularea creativităţii elevilor şi 
cunoaşterea intereselor acestora trebuie să se asocieze nu numai cu 
atitudinea receptivă a profesorului-mentor, ci şi cu bunele cunoştinţe ale 
acestuia în domeniul psihologiei educaţiei. De exemplu, în activitatea sa, 
un profesor „autoactualizat” trebuie să ţină cont de o serie de rezultate ale 
cercetărilor din domeniul memoriei, cu privire la natura materialelor care 
urmează a fi însușite de elevi.  

Astfel, diverse studii au demonstrat că se întipăreşte mai uşor un 
material intuitiv-senzorial (imagini ale obiectelor) decât unul simbolic-
abstract (cuvinte), unul verbal-semnificativ (un poem, un fragment în proză) 
decât  un altul verbal-nesemnificativ (grupaje de litere fără sens logic). 
Pentru întipărirea a 15 silabe fără sens au fost necesare, de pildă, 20,4 
repetiţii iar pentru 15 cuvinte separate - 8,1 repetiţii, în timp ce pentru 15 
cuvinte legate în frază au fost suficiente doar 3,1 repetiţii (J.P. Guilford, 
apud. M. Zlate

21
, 1999). 

Elevii învaţă mai uşor dacă textele sunt însoţite de imagini vizuale, 
dacă profesorul foloseşte material didactic-intuitiv. De asemenea, 
materialele organizate, structurate, de lungime medie sau mică, vor fi 
reţinute mai uşor decât cele lungi, nestructurate, cu idei disparate, fără 
înlănţuire logică între ele.  

Pentru a fi memorat un material mai amplu, necesar pregătirii unui 
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examen, profesorul îşi va îndruma elevii să acţioneze asupra acestui 
material, să elaboreze fişe pe tematicile/ideile principale ale textului, să 
scoată în relief (să sublinieze cu culori) punctele de susţinere ale 
materialului. Aceste sugestii sunt valabile şi atunci când în bibliografia de 
examen sunt recomandate mai multe cărţi, care ar putea fi rezumate sub 
forma unor fişe speciale.  

Cu cât implicarea subiectului în activitate este mai mare, cu cât 
interacţiunea dintre el şi materialul de memorat este mai intensă şi 
profundă, cu atât performanțele lui mnezice vor fi mai bune. Creşterea 
gradului de implicare a subiectului în sarcina de memorare, prin gruparea 
ideilor, compararea părţilor diferitelor texte, ca și raportarea informațiilor 
cuprinse în noul material la cunoştinţele mai vechi facilitează înţelegerea 
textului și ajută la buna lui întipărire.  

Cercetările au mai arătat că materialele agreabile, familiare 
individului, cu semnificaţie pentru acesta, vor fi memorate mai repede, mai 
uşor şi mai temeinic decât materialele dezagreabile, nefamiliare şi faţă de 
care individul nu nutreşte interes.  

Această constatare este deosebit de valoroasă în domeniul 
orientării şcolare a elevilor. Frecventarea profilurilor liceale pentru care au 
aptitudini – şi faţă de care manifestă interes – va face ca activitatea lor de 
învăţare să fie una satisfăcătoare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 

CAPITOLUL IV 

 

Caracterizarea generală a subloturilor 

 

Cunoaşterea particularităţilor grupurilor de elevi investigate este o 

condiţie esenţială a desfăşurării unui proces instructiv de calitate.  

Atât programele didactice, cât şi metodele educative de predare 

trebuie să ţină cont de particularităţile psihice şi fizice ale elevilor, de 

interesele lor specifice, de direcţiile lor motivaţional-valorice, de nivelul 

creativităţii lor, de aptitudinile şi limitele lor, aferente diferitelor perioade ale 

dezvoltării. Multe dintre aceste date pot fi obţinute din cercetarea 

educaţională.  

Grupul celor 388 de elevi investigaţi de noi se află la vârsta 
adolescenţei. Adolescenţa este nu doar o perioadă critică a dezvoltării, ci şi 
momentul alegerii drumului de urmat în viaţă – continuarea studiilor 
universitare sau practicarea unei profesii.  

Drept urmare, cercetarea educaţională poate fi un instrument 
foarte util de apreciere a posibilităţilor şi a intereselor adolescenţilor, în 
vederea consilierii lor vocaţionale. Adolescenţii, ca adulţi în devenire, 
trebuie îndrumaţi către aprecierea realistă a posibilităţilor proprii, astfel 
încât să nu eşueze în alegerea viitorului parcurs profesional.  

Până la vârsta adolescenţei este de presupus că elevii dobândesc 
abilităţi cognitive eficiente, inclusiv capacităţi superioare perceptive şi de 
reprezentare, care le permit să gândească sistematic şi logic, să avanseze 
prelucrări algoritmice şi euristice ale diverselor situaţii problematice cu care 
se confruntă. De asemenea, este de presupus că adolescenţii folosesc 
raţionamente de tip ipotetico-deductiv, care implică relevarea ipotezelor 
unor probleme şi formularea logică, sistematică, a unui plan pentru 
identificarea soluţiilor corecte.  

Cu alte cuvinte, sub influenţa intensificării solicitărilor educaţionale, 
deprinderile intelectuale ale adolescenţilor pot ajunge la performanţe 
apreciabile (randamentul activităţii cognitive se optimizează, se dezvoltă 
gândirea logică, memoria, creativitatea şi limbajul). Toate aceste 
particularităţi de dezvoltare pot fi identificate şi apreciate valoric în cadrul 
cercetărilor educaţionale. 
  Cercetarea realizată în cadrul caravanei proiectului UNATC Junior 

a vizat cunoaşterea unor particularităţi cognitive şi motivaţional-valorice ale 

grupului de 388 de adolescenţi, aşa cum am arătat mai sus. Fetele au 

reprezentat 70,61% din grupul investigat.  
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Genul subiecţilor 

 

 

 

 Şcoala ocupă un loc central în viaţa tuturor adolescenţilor 

participanţi la studiu, 82,47% susţinând că aceasta îi ajută să realizeze 

ceea ce vor în viaţă. Corelat cu direcţiile motivaţional-valorice reieşite, de 

asemenea, din cercetare, grupul studiat are un set bine închegat de planuri 

de viaţă: vrea un serviciu bun (16,66%), timp liber şi vacanţe (11,42%), 

celebritate/poziţie socială (6,70%) şi, nu în ultimul rând, mulţi bani (6,61%), 

obiective care pot fi atinse datorită absolvirii şcolii.  

Şcoala te ajută să realizezi ceea ce vrei în viaţă? 

 

 

 

Circa 73,19 dintre adolescenţii investigaţi îşi apreciază rezultatele 
şcolare ca fiind „bune”, în timp ce 14,17% le consideră „foarte bune” iar 
11,85% – mediocre.  

Autoevaluarea rezultatelor s-a făcut ţinând cont de mediile obţinute 
în anii de studii, nu prin comparaţie socială.  

Din datele cercetării a reieşit că figura centrală în viaţa 
adolescenţilor investigaţi este mama, cu care ei discută cel mai des 
(81,18%). Cu tata discută doar 10,3% dintre ei.  

Discuţiile cu părinţii, care ţin de asigurarea securizării 
adolescenţilor în mediul familial, corelează cu coerenţa mai mare a 
conţinutului verbal, a creativităţii verbale şi a afectului acestora, precum şi 
cu nivelurile mai scăzute ale sentimentelor de ruşine şi ale posibilelor 
disfuncţii emoţionale, în multe dintre studiile efectuate cu subiecţi-
adolescenţi. 

 

Fete 70,61%  

Băieţi 29,38%  

Da 82,47%  

Nu 17,52%  



37 

Cum îţi apreciezi rezultatele şcolare? 

Foarte bune 14,17% 

Bune 73,19% 

Mediocre 11,85% 

Slabe 0,77% 

Foarte slabe 0% 

 

Care este părintele cu care discuţi cel mai des? 

Mama  81,18% 

Tata  10,30% 

Niciunul dintre ei  8,50% 

 

În general, relaţiile cu părinţii au efecte benefice asupra sănătăţii şi 

dezvoltării adolescenţilor. Abilităţile parentale optim dezvoltate  şi 

activităţile desfăşurate împreună cu toţi membrii familiei pot avea un rol 

educativ modelator asupra adolescenţilor.  

Astfel, adolescenţii care dezvoltă relaţii pozitive cu părinţii sunt mai 

puţin predispuşi să se angajeze în comportamente de risc, inclusiv în 

comportamente de tip adictiv precum fumatul, consumul de alcool şi de 

droguri. Totodată, adolescenţii care cresc în familii suportive prezintă mai 

puţin simptome de depresie, înregistrând o stare psihologică de bine.  

Pe de altă parte, sprijinul parental, constant exprimat, corelează 

pozitiv nu doar cu autostima adolescenţilor, ci şi cu obţinerea unor rezultate 

şcolare bune. În toate cazurile, relaţiile optime dintre adolescenţi şi părinţii 

lor nu implică un „supracontrol”, ci un parteneriat în cadrul căruia tinerilor 

să le fie stimulate autonomia cognitivă şi emoţională, precum şi 

comportamentele prosociale. 

Cercetarea noastră a mai relevat că 8,5% dintre subiecţi nu discută 
cu nici un membru al familiei.  
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Potrivit unui studiu anterior (Popa et al.
22

, 2013), nivelurile joase de 
încredere copil-părinte şi nivelurile înalte de conflict părinte – copil, 
asociate cu respingerea parentală percepută, corelează cu niveluri mari de 
agresivitate, ostilitate şi depresie şi cu o viziune negativă asupra lumii. De 
cealaltă parte, acceptarea parentală percepută şi suportul acordat 
adolescentului corelează pozitiv cu competenţa socială şi negativ – cu 
depresia şi cu problemele comportamentale.  
 Cei mai mulţi dintre subiecţii investigaţi (55,67%) provin din familii 
cu doi copii. Circa 25% sunt din familii cu mai mult de 2 copii iar 19,32% 
sunt copii unici. Am dorit să explorăm dacă numărul de copii din familie 
determină diferenţe în cristalizarea abilităţilor creative în cazul 
adolescenţilor cuprinşi în studiul nostru, motiv pentru care am constituit trei 
subloturi pe acest criteriu.  
 

Numărul de copii din familie 

Copil unic 19,32% 

2 copii 55,67% 

Mai mult de 2 copii 25% 

  
 
Cu cine locuieşti? 

Cu mama şi cu tata 61,66% 

Cu mama, tata şi bunicii 14,94% 

Numai cu mama 13,44% 

Numai cu tata 4,54%  

Cu alte persoane 5,41% 

 
Circa 76,6% dintre adolescenţi locuiesc cu ambii părinţi, fie numai 

cu mama şi cu tata (61,66%), fie în familii extinse – cu mama, cu tata şi cu 
bunicii (14,94%).  

                                                             
22

 Popa, C., Săucan, D.Ş, Preda, G., Ionescu, B., Bolohan, A., Turcu, I. Problemele de viaţă 
ale adolescenţilor – studiu exploratoriu, Revista de Psihologie nr. 2/2013, vol. 59, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 110-123. 
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Fenomenele precum migraţia în scop de muncă, divorţul părinţilor 
sau decesul unuia dintre părinţi îi fac pe unii dintre adolescenţi să locuiască 
împreună cu mama (13,44%), cu tata (4,54%) sau cu alte persoane 
(5,41%). 

Cercetările sociologice arată că familia de tip clasic (compusă din 
mamă şi tată) prezintă niveluri mai înalte ale supravegherii parentale a 
adolescenţilor, comparativ cu familia monoparentală. În consecinţă, 
adolescenţii din familiile clasice înfăţişează rate mai scăzute ale devierilor 
comportamentale, comparativ cu adolescenţii crescuţi de un singur părinte 
(idem). 

Cunoaşterea direcţiilor motivaţional-valorice ale grupului studiat – 
pe care ne-am propus-o în această secvenţă de obţinere a unor date 
generale despre subiecţi –, este decisivă pentru creşterea eficienţei 
cercetării educaţionale.  

În general, direcţiile motivaţional-valorice reprezintă norme ale 
mediului social, interiorizate de indivizi în viaţa de relaţie. Acestea 
reprezintă stări psihice, relaţii sau situaţii către care ne orientăm, pe care 
dorim să le obţinem, către care tindem.  

Trebuie să precizăm că adolescenţii investigaţi de noi fac alegeri 
clare cu privire la rolurile lor ocupaţionale şi sociale şi au viziuni concrete 
cu privire la planurile de viitor, ceea ce le poate conferi autonomie crescută 
în luarea deciziilor cu privire la viitoarea lor carieră. 

Direcţiile motivaţional-valorice se organizează în structuri 
dispoziţionale durabile, care acţionează implicit, anticipativ şi mediator, 
determinând comportamentul şi conduita indivizilor. 
Subiecţii noştri au avut de ales trei direcţii motivaţional-valorice, din zece 
variante posibile.  

Am urmărit elaborarea unui mic profil axiologic al grupului studiat. 
Trăsătura dominantă a primelor cinci direcţii motivaţional axiologice este 
pragmatismul – stare bună de sănătate, serviciu bun, vacanţe, poziţie 
socială/celebritate şi bani.  

În topul primelor cinci direcţii motivaţional-valorice apar valori care 
ţin de reuşita profesională – să am un serviciu bun, să ajung celebru/o 
persoană importantă şi să câştig mulţi bani 29,97%.  

Reuşita profesională ocupă deci un loc privilegiat în cadrul 
sistemului axiologic al adolescenţilor, imediat după valoarea de a fi sănătos 
(34,36%). Deşi şcoala este văzută ca mijlocitor al atingerii succesului, 
obţinerea unei bune educaţii este o direcţie motivaţional-valorică doar 
pentru 5,49% dintre adolescenţii investigaţi. În general, punerea în 
funcţiune a dorinţei de succes poate asigura o bună reuşită 
profesională. 
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Direcţii motivaţional-valorice 

Să fiu sănătos 34,36% 

Să am un serviciu bun 16,66% 

Să mă bucur de timp liber şi de vacanţe 11,42% 

Să ajung celebru sau o persoană importantă 6,70% 

Să câştig mulţi bani 6,61% 

Să fiu folositor ţării mele 6,35% 

Să am mulţi prieteni 5,58% 

Să obţin o bună educaţie 5,49% 

Să am copii 3,60% 

Să mă placă oamenii 3,22% 

 

Adolescenţii din grupul studiat sunt orientaţi şi către valorile 
„de posesie”, care ne sugerează comportamentul lor direcţionat către 
obţinerea de bunuri şi alte avantaje (de exemplu timp liber şi vacanţe 
– 11,42%). 

Valorile de tip altruist – să mă placă oamenii, să am mulţi 
prieteni, să am copii – sunt mai slab reprezentate în ierarhia scorurilor, 
luate separat. Însumate însă (12,4%), aceste valori conturează, la 
rândul lor, o direcţie motivaţională importantă, pe care presupunem că 
o vom regăsi şi în sfera intereselor legate de relaţionarea cu semenii. 
Interesele lor au fost măsurate cu ajutorul unui chestionar distinct.   

Direcţiile motivaţional-valorice sunt o expresie a consolidării 
trăsăturilor de caracter ale adolescenţilor.  

Caracterul (profilul psihomoral general al persoanei) se formează 
prin însuşirea unor comportamente şi valori, sub influenţa factorilor familiali, 
educaţionali şi de mediu, motiv pentru care el se mai numeşte şi latura 
relaţional-valorică a personalităţii sau profilul moral general al persoanei. În 
exterior, caracterul se exprimă prin atitudini, prin intermediul cărora 
individul se raportează la sine însuşi, la semenii săi, la comunitatea din 
care face parte şi la întreaga umanitate. În acelaşi timp, caracterul poate fi 
privit ca un „comandament” central al personalităţii umane, fiind 
responsabil pentru autoreglarea acesteia. Astfel, caracterul poate inhiba 
anumite trăsături psihologice, poate stimula manifestarea şi valorificarea 
unor aptitudini, poate asigura sinergia funcţiilor şi valorilor psihice în 
direcţia unui comportament eficient. 

Investigarea atitudinilor şi a direcţiilor motivaţional-valorice, în 
cadrul cercetării educaţionale, a vizat tocmai predicţia comportamentală, 
bazată pe postulatul consistenţei relaţiei dintre motivaţie, valoare, atitudine 
şi comportament. Cu alte cuvinte, cunoscând motivaţiile şi valorile 
adolescenţilor, putem formula unele predicţii comportamentale în cazul lor.  
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Capitolul V 

 

Rezultatele probelor de creativitate 

 

5.1. Analiză primară 

Scorurile medii de creativitate, pe loturi şi subloturi (fete/băieţi, 
localităţi de provenienţă, număr de copii din familie) sunt redate în tabelele 
nr. 1 - 13.  

Trăsătura generală comună a lotului de 388 de subiecţi şi a 
subloturilor constituite în cadrul cercetării este dezechilibrul puternic dintre 
factorii de potenţial creativ neverbali şi verbali, cu o dominanţă netă a 
nonverbalului în creativitatea generală.  

Acesta nu este însă un lucru neobişnuit, ci ni s-a mai relevant şi în 
cadrul altor studii pe care le-am desfăşurat în ultimii ani cu subiecţi 
adolescenţi. Însă în cazul acestui lot de 388 de tineri vorbim de o diferenţă 
majoră între gradele de dezvoltare ale celor două abilităţi de creativitate, 
neverbală şi verbală, în favoarea neverbalului.  

Scorurile medii de creativitate, ale lotului principal (N = 388) se 
prezintă astfel:  
 

Tabelul nr. 1. Scorurile medii de creativitate ale întregului lot (N = 388) 

 

 

 

 

 

 

 

Constatăm, de asemenea, că avem de-a face cu un lot foarte 
eterogen, dată fiind mărimea abaterilor standard pe fiecare parametru de 
potenţial creativ. Subiecţii, elevi de liceu din nouă localităţi ale ţării, s-au 
dispus pe o plajă foarte largă de scoruri, la fiecare variabilă analizată.  

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. dev. 

Fluenţă neverbală 12,25 5,96 

Flexibilitate neverbală 9,65 5,60 

Originalitate neverbală 0,08 0,36 

Elaborare neverbală 98,38 66,39 

Fluenţă verbală 6,67 4,98 

Flexibilitate verbală 4,02 4,33 

Originalitate verbală 0,11 037 

Total creativitate neverbală 120,93 75,27 

Total creativitate verbală 10,67 9,33 

Total creativitate 133,25 80,57 



42 

Cele mai ridicate scoruri au fost obţinute pentru parametrii 
neverbali de potenţial creativ:  

- elaborarea (90,38),  
- fluenţa (12,25) şi  
- flexibilitatea (9,65).  
Originalitatea neverbală (0,08) este slab reprezentată în tabloul 

scorurilor.   
La proba de creativitate neverbală „Cercuri” subiecţii au primit 

următorul instructaj:  
„În 10 minute, vrem să vedem cât de multe obiecte puteţi desena 

din cercurile de mai jos (18 cercuri – n.n.). Un cerc trebuie să fie partea 
principală din orice aţi desena voi. Adăugaţi linii pentru a vă completa 
desenul. Liniile pot fi puse înăuntrul cercului, în afara lui sau înăuntru şi în 
afară. Încercaţi să vă gândiţi la lucruri la care nimeni altcineva dintre colegii 
voştri nu s-ar gândi. Faceţi cât de multe lucruri puteţi şi puneţi în fiecare cât 
mai multe idei într-un cerc. Nu ne interesează talentul vostru la desen, ci 
ideile şi soluţiile pe care le găsiţi. Sub fiecare desen scrieţi ceea ce 
reprezintă”.  

Măsurarea fluenţei neverbale s-a realizat prin numărarea tuturor 
cercurilor completate de subiect.  

La flexibilitatea neverbală s-a acordat un punct pentru fiecare 
trecere pe care subiectul a realizat-o de la o categorie conceptuală la alta, 
de exemplu faţă umană – bicicletă – soare = 2 puncte. În cazul în care 
subiectul a desenat, la rând, mai mulţi oameni, mai multe insecte, planete 
etc., nu a primit niciun punct la flexibilitate.  

Originalitatea neverbală a fost apreciată prin numărul de desene 
inedite, neuzuale sau foarte rare în grup – de exemplu, pentru „gaura 
neagră a Universului” s-a acordat un punct.  

 
Aşa cum arată datele cercetării, toţi parametrii verbali de 

potenţial creativ ai grupului de 388 de adolescenţi se prezintă ca 

puternic subdezvoltaţi.  

Creativitatea verbală denotă capacitatea omului de a se exprima, 
de a stăpâni limba ca instrument de cunoaştere şi de comunicare. Această 
formă de creativitate ne ajută nu numai în şcoală sau la activităţile literare, 
ci şi la abordarea problemelor cu care ne întâlnim în viaţa de zi cu zi, la 
exprimarea punctelor de vedere, la interpretarea semnificaţiilor situaţiilor, la 
comunicarea armonioasă cu semenii şi la dezamorsarea conflictelor 
interpersonale.  

Scorurile joase pe care le obţin aceşti tineri, aflaţi în perioada 
orientării vocaţionale, reprezintă un semnal de alarmă serios. Atât fluenţa, 
cât şi flexibilitatea şi originalitatea lor verbale funcţionează cu mult sub 
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capacitate. Performanţele lor experimentale sunt de nivel mediu-jos, 
influenţând astfel negativ creativitatea lor generală. 

Fluenţa verbală este măsurată prin volumul şi rapiditatea debitului 
verbal; ea reflectă posibilitatea de a genera în scurt timp un mare număr de 
idei, situaţii, alternative etc.  

La proba de creativitate verbală „Utilizări” ale obiectelor, subiecţii 
au primit următorul instructaj: „Un obiect poate fi folosit în mai multe feluri. 
De exemplu, un fir textil poate servi pentru a trage un zmeu, pentru a lega 
ceva, drept coardă de sărit, la ţesut, ca sfoară de rufe, pentru a împleti o 
scară până la lună etc. Unele utilizări (întrebuinţări) sunt foarte obişnuite, 
dar există încă multe alte întrebuinţări care pot fi puţin obişnuite, mai rare, 
fistichii, ingenioase. Mai jos sunt date numele câtorva lucruri (un ziar, o 
cutie goală de conserve şi un scaun – n.n.). Să vedem câte întrebuinţări 
ingenioase puteţi găsi pentru fiecare dintre ele. Scrieţi răspunsurile pe liniile 
libere, înşirându-le aşa cum vă vin în minte. Începeţi cu oricare număr 
doriţi. Dacă în timpul lucrului vă vin în minte utilizări noi, vă puteţi întoarce 
pentru a completa răspunsurile. De asemenea, dacă nu aveţi spaţiu 
suficient, puteţi scrie şi pe verso. Aveţi 15 minute pentru toate 
răspunsurile”.  
 În cazul parametrilor de fluenţă verbală, am numărat variantele de 
întrebuinţări ale obiectelor, acordând câte un punct pentru fiecare utilizare 
găsită de copii .  

Flexibilitatea verbală constă în restructurarea promptă şi adecvată 
a informaţiei, a cunoştinţelor şi, după cum am arătat anterior, ea reprezintă 
principala componentă cognitivă a creativităţii. Opusă flexibilităţii este 
inerţia/rigiditatea cognitivă, care înseamnă manifestarea stereotipiei în 
gândire.  

La flexibilitate s-a acordat un punct pentru fiecare trecere pe care 
subiectul a realizat-o de la o categorie conceptuală la alta. De exemplu un 
scaun poate fi folosit ca scară sau drept cal de curse; pentru această 
trecere copilul a primit un punct.  

Originalitatea verbală denotă capacitatea individului de a da 
răspunsuri neobişnuite, neuzuale, cu o frecvenţă statistică scăzută. 
Evaluarea originalităţii se poate realiza fie în mod obiectiv, prin prelucrări 
statistice, fie subiectiv, de către evaluatori. Originalitatea, trăsătura centrală 
a gândirii creatoare, este condiţionată de flexibilitatea verbală şi facilitată 
de fluenţă.  

În cazul parametrilor de originalitate verbală am numărat 
răspunsurile inedite. De exemplu, am acordat un punct pentru ideea „pasta 
de ziare topite poate fi folosită ca liant în construcţia caselor”.  

Date fiind scorurile obţinute în această cercetare, ca şi în alte 
cercetări anterioare privind grupurile de adolescenţi, putem presupune că 
antrenarea creativă verbală în procesul de instruire şcolară şi în activităţile 
extraşcolare este una deficitară. „Corelaţiile între indicatori şi felurile de 
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creativitate n-ar putea fi explicate decât ca efect diferenţial al antrenării 
creative din şcoală” (G. Neacşu, 1993).  

În acelaşi timp, antrenarea creativă neverbală mai puternică, 

reflectată în scoruri, poate fi pusă pe seama utilizării intensive a 

telefoanelor inteligente şi a accesării reţelelor sociale. Noile tehnologii 

implică o stimulare puternică a neverbalului, prin efervescenţa vehiculării, 

generării şi postării/difuzării imaginilor, filmelor, clipurilor, constatare 

valabilă şi în cazul altor adolescenţi (C. Popa, A. M. Marhan
23

).  

Tabelul nr. 2. Scorurile medii de creativitate ale lotului de fete (N = 274) 

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 12,70 5,43 

Flexibilitate neverbală 10,17 5,57 

Originalitate neverbală 0,08 0,32 

Elaborare neverbală 101,5 64,5 

Fluenţă verbală 7,22 5,22 

Flexibilitate verbală 4,51 4,60 

Originalitate verbală 0,13 0,38 

Total creativitate neverbală 125,51 73,82 

Total creativitate verbală 11,72 9,85 

Total creativitate 139,37 80,16 

 

Scorurile medii de creativitate pe genuri (fete/băieţi) ne-au 
evidenţiat aceeaşi ierarhie de parametri, cu predominanţa netă a 
neverbalului şi cu rezultate foarte modeste la originalitatea verbală şi 
neverbală. Parametrii de originalitate sunt aproape de zero, deşi 
originalitatea constituie practic bijuteria creativităţii.  

Reamintim că la proba de creativitate neverbală subiecţii au 
avut sarcina de a realiza desene pornind de la nişte cercuri, iar la 
proba de creativitate verbală – de a găsi utilizări neobişnuite pentru 
anumite obiecte – un ziar, un scaun etc. Nu au fost evaluate talentul artistic 
sau cel literar al subiecţilor, ci răspunsurile originale date în sarcina de 
testare. Acestea fie au fost surprinzătoare sau neuzuale, fie au avut o 
frecvenţă statistică mică în cadrul grupului investigat. 

După cum putem remarca din datele cercetării, fetele au 
obţinut performanţe experimentale net superioare băieţilor , atât la 
parametrii verbali, cât şi la cei neverbali .  

                                                             
23

 Popa, C., Marhan, A., Profilul creativ al adolescenţilor utilizatori de Facebook, Revista de 

Psihologie, nr. 2/2013, vol. 59, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, pp. 167-178. 
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Scorurile totale de creativitate ale fetelor le depăşesc cu 9 
puncte pe cele ale băieţilor din lot. O explicaţie a  acestei diferenţe 
majore ar putea fi implicarea mai puternică în sarcina de testare  a 
fetelor, mai degrabă decât antrenarea creativă diferenţiată  fete/băieţi 
în cadrul şcolii. 

Între fete şi băieţi, testul t-Student a relevat diferenţe semnificative 
în ceea ce priveşte atât scorurile totale de creativitate, cât şi scorurile la 
parametrii fluenţă şi flexibilitate, neverbală şi verbală. Toate diferenţele au 
fost în favoarea fetelor, după cum urmează: 

 
- fluenţă neverbală, p = 0.0009, t = 3.35; 
- flexibilitate neverbală, p = 0.0001, t = 3.83; 
- fluenţă verbală, p = 0.025, t = 3.047; 
- flexibilitate verbală, p = 0.0025, t = 3.04; 
- total creativitate neverbală, p = 0.040, t = 2.05; 
- total creativitate verbală, p = 0.002, t = 3.106; 
- total general creativitate, p = 0.01, t = 2.35.  

 

Tabelul nr. 3. Scorurile medii de creativitate ale lotului de băieţi (N = 114) 
 

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. dev. 

Fluenţă neverbală 12,23 5,38 

Flexibilitate neverbală 9,25 5,40 

Originalitate neverbală 0,008 0,09 

Elaborare neverbală 99,04 62,95 

Fluenţă verbală 6,22 4,99 

Flexibilitate verbală 3,74 4,26 

Originalitate verbală 0,12 0,42 

Total creativitate neverbală 119,85 71,78 

Total creativitate verbală 9,88 9,27 

Total creativitate 130,35 75,39 

 

Pentru parametrii de originalitate verbală şi neverbală, ca şi 
pentru parametrul de elaborare neverbală, nu au fost identificate 
diferenţe semnificative între cele două subloturi de adolescenţi.  

Examinarea mai profundă a diferenţelor de scoruri între fete şi 
băieţi impune extinderea lotului de subiecţi şi echilibrarea lui din punct de 
vedere al sexului participanţilor (creşterea numărului subiecţilor de gen 
masculine), asociată cu instrucţiuni mai ferme pentru toţi adolescenţii de a 
trata cu seriozitate testarea.  
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Tabelul nr. 4. Privire comparativă asupra scorurilor medii ale întregului lot şi 

ale subloturilor pe genuri 

Parametri de potenţial creativ N = 388  
(total lot) 

N = 274  
(lot fete) 

N = 114  
(lot băieţi) 

Fluenţă neverbală 12,25 12,70 12,23 

Flexibilitate neverbală 9,65 10,17 9,25 

Originalitate neverbală 0,08 0,08 0,008 

Elaborare neverbală 98,38 101,5 99,04 

Fluenţă verbală 6,67 7,22 6,22 

Flexibilitate verbală 4,02 4,51 3,74 

Originalitate verbală 0,11 0,13 0,12 

Total creativitate neverbală 120,93 125,51 119,85 

Total creativitate verbală 10,67 11,72 9,88 

Total creativitate 133,25 139,37 130,35 
 

 

Tabelul nr. 3. Privire comparativă asupra scorurilor medii ale întregului lot şi 

ale subloturilor constituite în funcţie de numărul de copii din familie 

Parametri de potenţial 
creative 

N = 388  
(total 

lot) 

N =  75 
(copii 

unici) 

N = 216 
(copii 

proveniţi  
din  

familii cu 2  

copii) 

N = 97  
(copii proveniţi 

din  
familii cu mai  

mult  

de 2 copii) 

Fluenţă neverbală 12,25 12,68 12,44 11,59 

 

Flexibilitate neverbală 9,65 9,53 10,01 9,03 

Originalitate neverbală 0,08 0,040 0,09 0,10 

Elaborare neverbală 98,38 102,62 101,53 88,60 

Fluenţă verbală 6,67 7,02 6,87 6,06 

Flexibilitate verbală 4,02 4,13 4,20 
 

3,64 

Originalitate verbală 0,11 0,10 0,10 0,15 

Total creativitate neverbală 120,93 124,37 123,71 112,81 

Total creativitate verbală 10,67 11,17 11,04 9.68 

Total creativitate 133,25 135,97 136,88 123,96 

 

Între subloturile constituite potrivit criteriului numărului de copii au 
existat unele diferenţe între scoruri (Tabelul nr. 3). Literatura dedicată 
creativităţii menţionează, de altfel, că în familiile mai numeroase 
creativitatea descendenţilor are de suferit (fiind mai ocupaţi, părinţii mai 
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multor copii impun o disciplină mai strictă şi norme comportamentale 
rigide). 

Copiii singuri la părinţi, spre deosebire de cei din familiile în care 
există mai mulţi descendenţi, obţin scoruri mai mari la parametrii de fluenţă, 
ca şi la cei de flexibilitate, verbală şi neverbală. Însă pentru a valida aceste 
diferenţe avem nevoie de o reechilibrare numerică a subloturilor constituite 
pe criteriul provenienţei familiale.  

Cel mai bun scor total de creativitate îl înregistrează lotul cel mai 
numeros, al adolescenţilor proveniţi din familiile cu doi copii.  
 

Tabelul nr. 4. Privire comparativă a scorurilor medii ale întregului lot şi ale 

subloturilor constituite pe localităţi 

 Fl 

nev 

Flx 

nev 

Or 

nev 

Elab 

nev 

Fl vb Flx 

vb 

Or 

vb 

Total 

cr nev 

Total 

cr vb 

Total 

cr 

Total lot 
(N=388)  

12,25 9,65 0,08 98,38 6,67 4,02 0,11 120,93 10,67 133,25 

Ploieşti (N 
= 58)        

13 10,42 0,17 83,2 5 2,8 0 105,2 7,9 113,1 

Ciacova (N 

= 41)        

8,87 5,41 0,02 52,39 6,34 3,12 0,07 64,19 9,58 76,41 

Tr 

Măgurele 
(N = 62)        

11,8 10 0 88 8,4 5,8 0,1 109,6 14 124 

Mărăşeşti 

(N = 53)        

10,11 5,26 0,26 71,35 4,11 1,84 0,24 87,53 5,84 93,28 

Odobeşti  
(N = 49)       

13,69 11,40 0,08 146,55 6,32 3,40 0,18 178,06 9,55 193,22 

Bucureşti  
(N = 10)        

17,6 16,1 0,00 159,20 10,1 7,00 0,00 192,90 17,10 210 

Ianca 

 (N = 44)        

13,36 11 0,02 122 5,68 2,70 0,15 147,5 8,45 156,7 

Buzău  

(N = 38)        

14,87 12,18 0,02 128,86 9,81 6,73 0,05 157,26 16,73 174 

Nehoiu  
(N = 33)        

16,15 13,96 0,15 123,3 10,21 7,09 0,12 153,48 17,42 176,96 

 
În ceea ce priveşte scorurile subloturilor constituite pe localităţi, 

remarcăm că peste media întregului lot (N = 388 de subiecţi) se plasează 
subloturile din Odobeşti, Nehoiu, Buzău şi Ianca.  

Bucureştiul nu poate fi luat în considerare, din cauza numărului mic 
de copii participanţi la cercetare.  

Sub medie se situează subloturile din Turnu Măgurele, Ploieşti, 
Mărăşeşti şi Ciacova.  

La parametrii de fluenţă şi flexibilitate verbală, cele mai înalte 
scoruri au fost obţinute de subloturile Nehoiu, Buzău şi Tr. Măgurele, iar 
cele mai slabe – de subloturile Mărăşeşti şi Ploieşti.  
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 Vom prezenta în continuare, în tabelele nr. 5-13 scorurile medii de 
creativitate ale subloturilor constituite pe localităţile de provenienţă ale 
subiecţilor, precum şi scorurile obţinute la chestionarul de interese de 
fiecare dintre subloturi.  
 Ploieştiul (Tabelul nr. 5 a) se remarcă prin scoruri peste medie la 
creativitatea şi fluenţa neverbale, dar este mult sub medie la fluenţa şi 
flexibilitatea verbale, precum şi la scorul total de creativitate. Originalitatea 
verbală a subiecţilor din acest sublot este practic inexistentă iar elaborarea 
neverbală este cu mai mult de 15 puncte sub valoarea întregului lot de 388 
de elevi. 
 
Tabelul nr. 5 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Ploieşti (N = 
58) 
 

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 13 5,47 

Flexibilitate neverbală 10,42 5,55 

Originalitate neverbală 0, 17 0,43 

Elaborare neverbală 83,2 43,1 

Fluenţă verbală 5 4,84 

Flexibilitate verbală 2,8 3,79 

Originalitate verbală 0 0 

Total creativitate neverbală 105,2 50,41 

Total creativitate verbală 7,9 8,59 

Total creativitate 113,1 52 

 
Tabelul nr. 5 b. Interesele sublotului Ploieşti  
 
Interese Media Stand. Dev. 

De cunoaştere 24,53 8,22 

Artistice 21,63 7,40 

Tehnice 27,08 8,06 

Gospodăreşti 26,06 7,71 

Agricole/ecologice 29,13 9,94 

Sportive 26,41 9,23 

Sociale 25,70 6,99 

De afiliere 25,41 8,08 

Mondene 28,12 7,95 
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Ierarhia intereselor sublotului Ploieşti (Tabelul 5 b) arată că pe 
primele locuri sunt interesele mondene, urmate de cele agricole/ecologice 
şi de cele tehnice.  
 
Tabelul nr. 6 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Ciacova (N = 
41)        
 

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 8,87 4,79 

Flexibilitate neverbală 5,41 4,48 

Originalitate neverbală 0,02 0,15 

Elaborare neverbală 52,39 35,66 

Fluenţă verbală 6,34 3,20 

Flexibilitate verbală 3,12 2,94 

Originalitate verbală 0,07 0,26 

Total creativitate neverbală 64,19 43,91 

Total creativitate verbală 9,58 6,15 

Total creativitate 76,41 43,53 

 

Tabelul nr. 6 b. Interesele sublotului Ciacova  

Interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 22,36 10,60 

artistice 21,41 9,08 

tehnice 23,85 9,75 

gospodăreşti 24,24 10,03 

agricole/ecologice 27,60 10,55 

sportive 25,02 8,89 
sociale 29,02 10,37 
de afiliere 24,60 9,58 
mondene 27,43 10,48 
 

 Sublotul Ciacova (Tabelul nr. 6 a) înregistrează ce le mai slabe 
scoruri de creativitate, atât la parametrii neverbali, cât şi la cei verbali. 
Fluenţa verbală este singura variabilă care se apropie de media 
întregului lot de 388 de adolescenţi.  
 În ceea ce priveşte interesele (Tabelul nr. 6 b) remarcăm 
scorurile mari obţinute la interesele sociale, mondene şi 
agricole/ecologice. Interesele de cunoaştere şi cele artistice sunt mai 
slab reprezentate, comparativ cu celelalte interese.  
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Tabelul nr. 7 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Turnu 

Măgurele (N = 62)      

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 11,8 5,2 

Flexibilitate neverbală 10 4,9 

Originalitate neverbală 0 0 

Elaborare neverbală 88 45,7 

Fluenţă verbală 8,4 5,4 

Flexibilitate verbală 5,8 5,2 

Originalitate verbală 0,1 0,4 

Total creativitate neverbală 109,6 53,3 

Total creativitate verbală 14 10,5 

Total creativitate 124 59,3 

 
Tabelul nr. 7 b. Interesele sublotului Turnu Măgurele 

Interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 25,41 8,13 

artistice 23,19 7,45 

tehnice 26,16 7,43 

gospodăreşti 25,35 7,18 

agricole/ecologice 29,33 8,68 
sportive 26,91 7,82 
sociale 28,58 7,69 
de afiliere 25,17 7,51 
mondene 28,96 8,24 
 

Sublotul Tr. Măgurele (Tabelul nr. 7 a) obţine scoruri peste 
media întregului lot la parametrii de fluenţă şi flexibilitate verbale, dar 
înregistrează performanţe sub media creativităţii generale a lotului de 
388 de copii din cauza parametrilor de creativitate neverbală mai slab 
dezvoltaţi. Totuşi, flexibilitatea neverbală, raportată la fluenţa 
neverbală, este bine reprezentată.  

În ierarhia intereselor (Tabelul nr. 7 b) cele mai mari scoruri se 
înregistrează pentru interesele agricole/ecologice, urmate de cele 
mondene şi de cele sociale. Interesele artistice sunt mai puţin 
pregnante, însă interesele tehnice sunt prezente puternic în acest 
sublot.  
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Tabelul nr. 8 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Mărăşeşti (N = 

53)      

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 10,11 4,93 

Flexibilitate neverbală 5,26 4,93 

Originalitate neverbală 0,26 0,78 

Elaborare neverbală 71,35 58,29 

Fluenţă verbală 4,11 3,85 

Flexibilitate verbală 1,84 2,87 

Originalitate verbală 0,24 0,60 

Total creativitate neverbală 87,53 64,47 

Total creativitate verbală 5,84 6,99 

Total creativitate 93,28 67,90 

 
Tabelul nr. 8 b. Interesele sublotului Mărăşeşti 

 

Interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 23,73 9,68 

Artistice 24,28 9,81 

Tehnice 25,32 10,39 

gospodăreşti 25,79 10,00 

agricole/ecologice 26,15 9,12 

Sportive 26,03 11,01 

Sociale 27,05 9,49 

de afiliere 24,77 10,66 

Mondene 26,39 9,65 

 
 Sublotul Mărăşeşti (Tabelele nr. 8 a şi 8 b) se caracterizează prin 
performanţe creative slabe, diferenţa de medie la creativitatea generală, 
faţă de întregul lot, fiind de aproape 40 de puncte. La flexibilitate verbală 
media este de 5,26 faţă de 9,65 cea a întregului lot. Diferenţele sunt mari la 
toţi ceilalţi parametric creativi; verbalul general este aproape la jumătate 
faţă de media întregului grup investigat (5,84 faţă de 10,67). 
 Interesele adolescenţilor din Mărăşeşti se apropie ca valori. Cel 
mai slab reprezentate sunt cele de cunoaştere (23,73) şi cele artistice 
(24,28), în timp ce interesele sociale, adeziunea faţă de grupurile de 
prieteni, sunt mai puternice. Celelalte interese ale sublotului, mai bine 
conturate prin scoruri, sunt cele mondene, agricole şi sportive.  
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Tabelul nr. 9 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Odobeşti (N = 

49)        

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 13,69 4,24 

Flexibilitate neverbală 11,40 4,05 

Originalitate neverbală 0,08 0,27 

Elaborare neverbală 146,55 88,79 

Fluenţă verbală 6,32 4,03 

Flexibilitate verbală 3,40 3,56 

Originalitate verbală 0,18 0,48 

Total creativitate neverbală 178,06 94,33 

Total creativitate verbală 9,55 7,61 

Total creativitate 193,22 97,15 
 

Tabelul nr. 9 b. Interesele sublotului Odobeşti  

Interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 23,95 9,29 

artistice 22,08 8,08 

tehnice 26,48 9,05 

gospodăreşti 24,95 8,72 

agricole/ecologice 26,30 8,22 

sportive 24,30 8,76 
sociale 27,16 8,86 
de afiliere 26,67 11,60 
mondene 29,28 9,15 
 

 Sublotul Odobeşti (Tabelul nr. 9 a) obţine cele mai bune scoruri 
totale de creativitate generală, cu 60 de puncte peste media întregului lot. 
În cea mai mare parte scorul este bazat pe parametrii neverbali, îndeosebi 
pe elaborare, creativitatea verbală fiind modest dezvoltată (valorile ei se 
apropie de Ciacova, sublotul cu performanţele cele mai slabe). Parametrii 
neverbali sunt, de asemenea, absenţi în configuraţia creativă generală.  
 Ierarhia intereselor (Tabelul nr. 9 b) înfăţişează pe primele poziţii 
interesele mondene, sociale şi de afiliere, interesele tehnice şi 
agricole/ecologice. Interesele de cunoaştere, ca şi cele artistice, sunt mai 
slab reprezentate.  
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Tabelul nr. 10 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Bucureşti (N = 

10)        

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 17,6 0,96 

Flexibilitate neverbală 16,1 1,1 

Originalitate neverbală 0,00 0,00 

Elaborare neverbală 159,20 58,60 

Fluenţă verbală 10,1 6,36 

Flexibilitate verbală 7,00 5,81 

Originalitate verbală 0,00 0,00 

Total creativitate neverbală 192,90 58,53 

Total creativitate verbală 17,10 12,16 

Total creativitate 210 49,96 

 

Tabelul nr. 10 b. Interesele sublotului Bucureşti  

interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 25,30 10,00 

artistice 24,80 9,35 

tehnice 30,70 10,38 

gospodăreşti 25,90 7,12 

agricole/ecologice 26,80 10,52 

sportive 24,80 6,95 
sociale 28,30 8,28 
de afiliere 24,20 12,30 
mondene 26,20 8,86 
 

 Scorurile de creativitate generală (Tabelul nr. 10 a), ca şi 
parametrii creativi verbali şi neverbali (cu excepţia originalităţii) ai acestui 
sublot sunt foarte bune, raportat la media întregului lot de 388 de 
adolescenţi, însă nu putem face alte comentarii din cauza mărimii 
insuficiente a sublotului, compus doar din zece adolescenţi.  
 Cu privire la ierarhia intereselor (Tabelul nr. 10 b), observăm că pe 
primul loc se situează interesele tehnice, urmate de cele agricole/ecologice 
şi de cele sociale. Interesele de afiliere (implicând activismul social) şi cele 
artistice sunt mai slabe.  
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Tabelul nr. 11 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Ianca (N = 44)        

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 13,36 4,2 

Flexibilitate neverbală 11 4,36 

Originalitate neverbală 0,02 0,15 

Elaborare neverbală 122 59,6 

Fluenţă verbală 5,68 2,88 

Flexibilitate verbală 2,70 2,32 

Originalitate verbală 0,15 0,36 

Total creativitate neverbală 147,5 67,4 

Total creativitate verbală 8,45 5,11 

Total creativitate 156,7 69,5 

 

Tabelul nr. 11 b. Interesele sublotului Ianca 

Interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 25,59 8,05 

Artistice 22,02 9,14 
Tehnice 25,81 9,00 

gospodăreşti 25,04 8,67 

agricole/ecologice 28,36 9,34 

Sportive 24,20 9,22 

Sociale 27,88 8,65 

de afiliere 23,56 9,27 

Mondene 29,18 7,37 

 

 Sublotul Ianca (Tabelul nr. 11 a) se remarcă printr-o performanţă 
creativă generală peste medie. Elaborarea neverbală este cel mai bine 
reprezentată la acest sublot, comparative cu celelalte subloturi. De 
asemenea, adolescenţii din Ianca obţin şi rezultate bune la flexibilitatea 
neverbală, raportată la fluenţa neverbală.  
 Din punct de vedere al intereselor sublotului Ianca (Tabelul nr. 11 
b), cele mai pregnante interese sunt cele mondene, urmate de cele 
agricole/ecologice şi de cele sociale. Dacă însumăm interesele sociale şi 
de afliliere ale acestui lot, remarcăm o preferinţă accentuată a 
adolescenţilor din Ianca spre relaţiile interumane de comunicare, de 
asociere etc, ca şi pentru implicare în viaţa comnuităţii.  
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Tabelul nr. 12 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Buzău (N = 
38)  
       

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 14,87 4,35 

Flexibilitate neverbală 12,18 4,59 

Originalitate neverbală 0,02 0,16 

Elaborare neverbală 128,86 67,75 

Fluenţă verbală 9,81 6,18 

Flexibilitate verbală 6,73 5,51 

Originalitate verbală 0,05 0,22 

Total creativitate neverbală 157,26 71,93 

Total creativitate verbală 16,73 11,83 

Total creativitate 174 76,27 

 
 
Tabelul nr. 12 b. Interesele sublotului Buzău  
 

interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 25,81 7,16 

artistice 24,07 5,63 

tehnice 27,52 7,65 

gospodăreşti 26,05 6,05 

agricole/ecologice 28,05 6,63 
sportive 27,07 7,86 
sociale 30,71 7,46 
de afiliere 23,94 7,59 
mondene 30,76 5,51 
 
 Pentru sublotul Buzău (Tabelul nr. 12 a), toţi parametrii de 
creativitate, cu excepţia originalităţii verbale şi neverbale, sunt peste 
mediile lotului de 388 de copii. Adolescenţii din Buzău au performanţe 
bune la fluenţa şi flexibilitatea neverbale şi verbale, ca şi la elaborarea 
neverbală. Obţin un scor de creativitate generală de 174, mult mai 
ridicat decât media lotului, de 133,25.  
 În ierarhia intereselor (Tabelul nr. 12 b) pe primele locuri se 
plasează interesele mondene, urmate de cele sociale şi de cele 
agricole/ecologice.  
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Tabelul nr. 13 a. Scorurile medii de creativitate ale sublotului Nehoiu (N = 
33)     
    

Parametri de potenţial creativ Medie Stand. Dev. 

Fluenţă neverbală 16,15 2,84 

Flexibilitate neverbală 13,96 2,81 

Originalitate neverbală 0,15 0,36 

Elaborare neverbală 123,3 32,84 

Fluenţă verbală 10,21 3,73 

Flexibilitate verbală 7,09 3,46 

Originalitate verbală 0,12 0,33 

Total creativitate neverbală 153,48 34,27 

Total creativitate verbală 17,42 7,22 

Total creativitate 176,96 56,65 
 
 
Tabelul nr. 13 a. Interesele sublotului Nehoiu  
 

Interese Media Stand. Dev. 

de cunoaştere 22,42 7,93 

artistice 20,75 8,05 

tehnice 25, 6 8,00 

gospodăreşti 24,87 8,83 

agricole/ecologice 28,63 8,73 

sportive 26,81 8,56 

sociale 28,24 7,57 

de afiliere 24,33 8,19 

mondene 30,96 7,48 
 

 Sublotul Nehoiu (Tabelul nr. 13 a) se caracterizează prin cele mai 
bune scoruri medii la fluenţă şi flexibilitate verbale, 10,21, respective 7,09, 
dintre toate subloturile investigate. Performanţa creativă verbală a acestui 
sublot este de 17,42, cu aproape 7 puncte peste performanţa creativă 
verbală a întregului lot de 388 de adolescenţi, de 10,67. La creativitatea 
generală, sublotul Nehoiu se situează pe locul al doilea, după sublotul 
Odobeşti.  
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5.2. Analiză secundară (corelaţională) 

Pentru o explorare mai adâncă a datelor, am utilizat analiza 
corelaţională (tabelele nr. 14-16). Aceasta a vizat identificarea corelaţiilor 
semnificative şi a celor situate imediat sub pragul de semnificaţie, pentru 
matricele de corelaţii ale lotului principal de subiecţi (N = 388) şi ale 
subloturilor pe genuri (N = 274 fete şi N = 114 băieţi), precum şi reliefarea 
variabilelor creative care atestă o dispoziţie corelaţională mai mare, 
comparativ cu celelalte. Modelul interacţionist al variabilelor a fost deci unul 
intradimensional (a cuprins numai parametrii din sfera creativităţii). 
Corelaţiile interdimensionale, între creativitate şi interese, vor fi examinate 
în capitolul următor.  

 

Tabelul nr. 14. Corelaţii în sfera creativităţii pentru întregul lot (N = 388) 

 FLN FXN ORN ELN FLV FXV ORV TCNV TCV TGEN 

FLN 1.00 .87 -.00 .62 .38 .37 -.00 .68 .38 .70 

FXN .87 1.00 -.00 .62 .41 .41 .02 .69 .42 .71 

ORN -.00 -.00 1.00 -.03 .02 .02 .10 -.00 .03 -.00 

ELN .62 .62 -.03 1.00 .27 .24 .00 .96 .26 .94 

FLV .38 .41 .02 .27 1.00 .95 .08 .30 .98 .40 

FXV .37 .41 .02 .24 .95 1.00 .08 .27 .97 .38 

ORV -.00 .02 .10 .00 .08 .08 1.00 .02 .12 .02 

TCNV .68 .69 -.00 .96 .30 .27 .02 1.00 .29 .98 

TCV .38 .42 .03 .26 .98 .97 .12 .29 1.00 .40 

TGEN .70 .71 -.00 .94 .40 .38 .02 .98 .40 1.00 

Marked correlations are significant at p < .05000 

Legendă: FLN = fluenţă neverbală; FXN = flexibilitate neverbală; ORN = 

originalitate neverbală; ELN = elaborare neverbală; FLV = fluenţă verbală; FXV = 

flexibilitate verbală; ORV = originalitate verbală;  TCNV = total creativitate 

neverbală; TCV = total creativitate verbală; TGEN = total creativitate 

În explorarea datelor am pornit de la câteva premise teoretico-
metodologice.  

În primul rând, coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson (V. 
Clocotici, A. Stan

24
, 2001), care reprezintă măsura statistică a corelaţiei, 

furnizează informaţii despre asocierea a două tipuri de variabile; o valoare 
nulă arată lipsa de asociere, o valoare de  + 1 arată o asociere/corelaţie 
perfectă, iar –1 arată o asociere perfect negativă. Corelaţia nu implică 
cauzalitate, ci este o  măsură a gradului în care sunt relaţionate cele două 
variabile. În cel de-al doilea rând, trebuie să precizăm că, potrivit 

                                                             
24

 Clocotici, V., Stan, A., Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
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cercetărilor în domeniu, indiv idualitatea subiecţilor poate determina 
diferenţieri în modul de cristalizare a corelaţiilor. Ne-am aşteptat, 
aşadar, la evidenţierea prin acest tip de analiză secundară a unor 
„nuclee” de parametri de creativitate interdependenţi, relativ 
autonomizaţi pe fundalul dezvoltării personalităţii adolescenţilor şi al 
influenţelor educative exercitate asupra lor.  

Din matricea corelaţională prezentată în Tabelul nr. 14, remarcăm 
corelaţiile înalte între „creativitatea totală” şi „creativitatea neverbală totală”. 
Contribuţiile semnificative ale parametrilor creativi neverbali la expresia 
totală a componentelor creative sunt evidenţiate astfel încă o dată.  

Parametrii creativi verbali (fluenţa, flexibilitatea şi originalitatea), 
precum şi originalitatea neverbală nu au disponibilităţi de interacţiune în 
potenţialul creativ total. În general, originalitatea, verbală şi neverbală, ca 
ax central al structurilor creative divergente, nu participă la configurarea 
expresiei generale a creativităţii lotului studiat.  

Pentru întregul lot, elaborarea neverbală stabileşte corelaţii înalte 
cu creativitatea neverbală (.96) şi cu creativitatea generală (.98). Fluenţa şi 
flexibilitatea verbale corelează cu creativitatea verbală totală (.98, respectiv 
.97). 

Corelaţia dintre creativitatea neverbală şi creativitatea generală 
este de .98, mult mai mare decât cea stabilită între creativitatea verbală şi 
creativitatea generală, de .40.  

Pentru sublotul fetelor (Tabelul nr. 15), elaborarea şi flexibilitatea 
neverbale stabilesc corelaţii înalte cu creativitatea generală (.92, respectiv 
.70). Corelaţiile între creativitatea neverbală şi creativitatea generală (.97) 
este mult mai mare decât cea între creativitatea verbală şi creativitatea 
generală (.39). 

Parametrii de fluenţă şi flexibilitate verbale sunt şi ei puternic 
intercorelaţi (.96), ca şi cei de fluenţă şi flexibilitate neverbale (.88). 

Origninalitatea, verbală şi neverbală, se asociază modest cu 
celelalte variabile de creativitate.  

Pentru sublotul băieţilor (Tabelul nr. 16), creativitatea generală 
stabileşte corelaţii înalte cu creativitatea neverbală (.99) şi cu toţi parametrii 
acesteia – fluenţă neverbală (.79), flexibilitate neverbală (.81) şi elaborare 
(.99). 

Parametrii de creativitate verbală, fluenţa şi flexibilitatea, corelează 
cu creativitatea verbală (.96), dar foarte slab cu creativitatea generală (.45, 
respectiv .44). Flexibilitatea şi fluiditatea verbale stabilesc la rândul lor, 
între ele, o corelaţie înaltă, de .93.  
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Tabelul nr. 15. Corelaţii în sfera creativităţii pentru sublotul fetelor (N = 274) 

   
FLN 

 
FXN 

 
ORN 

   
ELN 

     
FLV 

     
FXV 

     
ORV 

    
TCNV 

    
TCV 

 
TGEN 

FLN 1.00 .88 -.02 .63 .38 .38 -.04 .68 .38 .69 

FXN .88 1.00 .00 .62 .44 .43 -.02 .68 .43 .70 

ORN -.02 .00 1.00 -.03 .00 .00 .12 .02 .02 .01 

ELN .63 .62 -.03 1.00 .27 .24 -.04 .95 .26 .92 

FLV .38 .44 .00 .27 1.00 .96 .08 .30 .98 .41 

FXV .38 .43 .00 .24 .96 1.00 .06 .27 .98 .38 

ORV -.04 -.02 .12 -.04 .08 .06 1.00 -.03 .11 -.03 

TCNV .68 .68 .02 .95 .30 .27 -.03 1.00 .28 .97 

TCV .38 .43 .02 .26 .98 .98 .11 .28 1.00 .39 

TGEN .69 .70 .01 .92 .41 .38 -.03 .97 .39 1.00 

Marked correlations are significant at p < .05000 

Legendă: FLN = fluenţă neverbală; FXN = flexibilitate neverbală; ORN = 

originalitate neverbală; ELN = elaborare neverbală; FLV = fluenţă verbală; FXV = 

flexibilitate verbală; ORV = originalitate verbală;  TCNV = total creativitate 

neverbală; TCV = total creativitate verbală; TGEN = total creativitate 

Tabelul nr. 16. Corelaţii în sfera creativităţii pentru sublotul băieţilor (N = 

114)       

      
FLN 

     
FXN 

     
ORN 

     
ELN 

     
FLV 

     
FXV 

     
ORV 

    
TCNV 

     
TCV 

   
TGEN 

FLN 1.00 .84 .10 .73 .36 .39 .12 .77 .39 .79 

FXN .84 1.00 .12 .74 .41 .46 .13 .79 .45 .81 

ORN .10 .12 1.00 .26 -.00 -.02 -.03 .25 -.01 .24 

ELN .73 .74 .26 1.00 .33 .31 .03 .99 .33 .99 

FLV .36 .41 -.00 .33 1.00 .93 .13 .36 .96 .45 

FXV .39 .46 -.02 .31 .93 1.00 .10 .34 .96 .44 

ORV .12 .13 -.03 .03 .13 .10 1.00 .05 .18 .06 

TCNV .77 .79 .25 .99 .36 .34 .05 1.00 .37 .99 

TCV .39 .45 -.01 .33 .96 .96 .18 .37 1.00 .47 

TGEN .79 .81 .24 .99 .45 .44 .06 .99 .47 1.00 

Marked correlations are significant at p < .05000 

Legendă: FLN = fluenţă neverbală; FXN = flexibilitate neverbală; ORN = 

originalitate neverbală; ELN = elaborare neverbală; FLV = fluenţă verbală; FXV = 

flexibilitate verbală; ORV = originalitate verbală;  TCNV = total creativitate 

neverbală; TCV = total creativitate verbală; TGEN = total creativitate 
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5.3 Analiză factorială 
 
Prin analiză factorială am explorat, mai departe, interacţiunea 

dinamică a parametrilor creativi în profilul creativ general al grupului 
investigat, urmărind gradul de cristalizare superioară a abilităţilor 
divergente.  

Acest tip de analiză este un procedeu statistico-matematic care ne 
permite reducerea numărului mare de variabile intercorelate la un număr 
mic de factori/dimensiuni conceptual-explicative.  

Pentru determinarea factorilor de potenţial creativ ai subiecţilor 
investigaţi, am utilizat analiza factorială în componente principale 
(Hotteling), reţinând ca nivel minim de saturaţie a variabilelor în factori .70 
şi ca proporţie minimă din varianţa totală, pentru relevanţa unui factor, 
20%.  
 

Tabelul nr. 17. Factorii creativităţii pentru întregul lot (N = 388) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Fluenţă neverbală .807770 .237570 -.011529 
 

Flexibilitate neverbală .826706 .205483 -.000924 
 

Originalitate neverbală .005056 -.071980 .758267 

Elaborare neverbală .806058 .478659 .024040 
 

Fluenţă verbală .711540 -.677114 -.070613 

Flexibilitate verbală .695804 -.692611 -.072229 

Originalitate verbală .063182 -.162252 .703599 

Total creativitate neverbală .845226 .469087 .049558 
 

Total creativitate verbală .711688 -.691641 -.039434 

Total creativitate .891519 .361714 .032628 

Expl.Var 4.995828 2.126723 1.086012 

Prp.Totl 49% 21% 10% 

Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

 

Au fost extrase soluţiile factoriale pentru: lotul principal (Tabelul nr. 
17), sublotul fetelor (Tabelul nr. 18), sublotul băieţilor (Tabelul nr. 19), 
sublotul copiilor singuri la părinţi (Tabelul nr. 20), sublotul subiecţilor 
proveniţi din familii cu 2 copii (Tabelul nr. 21), sublotul subiecţilor proveniţi 
din familii cu mai mult de 2 copii (Tabelul nr. 22) şi subloturile constituite pe 
localităţi de provenienţă ale subiecţilor (Tabelul nr. 23  – Ploieşti, Tabelul 
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nr. 24 – Ciacova, Tabelul nr. 25 – Turnu Măgurele, Tabelul nr. 26 – 
Mărăşeşti, Tabelul nr. 27 – Odobeşti, Tabelul nr. 28 – Ianca, Tabelul nr. 29 
– Buzău şi Tabelul nr. 30 – Nehoiu).  

Tabloul factorial al întregului lot înfăţişează un factor creativ 
compozit, neverbal-verbal, un factor verbal, precum şi un factor de 
originalitate.  

Primul dintre factori, cu varianţă proprie de 49%, conţine saturaţii 
înalte ale parametrilor/variabilelor elaborare, fluenţă şi flexibilitate 
neverbale şi ale variabilei fluenţă verbală (flexibilitatea verbală este imediat 
sub pragul de semnificaţie). 

Aceasta sugerează că asupra gândirii creative, divergente, a lotului 
studiat îşi pun amprenta ambele tipuri de parametri creativi, verbali şi 
neverbali, corespunzător nivelului de dezvoltare al fiecăruia dintre ei. 
Originalitatea verbală şi neverbală este însă foarte modest reprezentată în 
structura acestui factor, la toate subgrupurile investigate, ceea ce semnifică 
o anumită pasivitate cognitivă a subiecţilor, incapabili să proiecteze soluţii 
noi, inovatoare, pentru situaţiile problematice cu care se confruntă.  
 
Tabelul nr. 18. Factorii creativităţii pentru sublotul fetelor (N = 274) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Fluenţă neverbală .811068 .245858 -.025699 

Flexibilitate neverbală .833061 .183913 -.006088 
 

Originalitate neverbală -.001451 -.047143 .773681 
 

Elaborare neverbală .798163 .482018 .035338 
 

Fluenţă verbală .721430 -.667481 -.058294 

Flexibilitate verbală .702328 -.685838 -.077930 

Originalitate verbală .009104 -.207755 .699138 

Total creativitate neverbală .836041 .477202 .076180 

Total creativitate verbală .713624 -.688922 -.033572 
 

Total creativitate .884317 .362279 .056002 

Expl.Var 4.992935 2.121481 1.108861 
 

Prp.Totl 49% 21% 11% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 

(Marked loadings are > .700000) 

 
Cel de-al doilea factor, cu varianţă de 21%, demonstrează că 

abilităţile creative de comunicare verbală sunt mai slabe la tinerii 
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investigaţi, decât abilităţile creative non-verbale, nivelul insuficient de 
dezvoltare al acestora influenţând negativ creativitatea generală. 

Cel de-al treilea factor, cu varianţă de 10%, înfăţişează variabile de 
originalitate cu saturaţii mai mari; stimularea originalităţii verbale şi 
neverbale ar putea ridica deci performanţa creativă generală a lotului 
studiat.  

Tablouri factoriale asemănătoare ni se înfăţişează şi în cazul 
subloturilor pe genuri.  
 Pentru sublotul fetelor (tabelul nr. 18), primul factor extras, care 
explică 49% din totalul varianţei include toţi parametrii de creativitate 
neverbală – fluenţă (.81), flexibilitate (.83) şi elaborare (.79) şi parametrii de 
creativitate verbală – fluenţă şi flexibilitate (.72, respectiv .70). este deci un 
factor mixt, neverbal-verbal. 

Cel de-al doilea factor este unul compozit, nediferenţiat, în care 
abilităţile verbale se asociază negativ cu creativitatea generală.  

Cel de-al treilea factor, cu varianţa cea mai mică, se structurează 
pe baza originalităţii verbale şi neverbale care, deşi modest reprezentată în 
tabloul general al scorurilor, influenţează dinamica generală a creativităţii. 

 
Tabelul nr. 19. Factorii creativităţii pentru sublotul băieţilor (N = 114) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Fluenţă neverbală .827097 .250254 -.166876 

Flexibilitate neverbală .860094 .196559 -.142098 

Originalitate neverbală .189552 .337081 .422457 
 

Elaborare neverbală .864438 .424906 .031873 

Fluenţă verbală .692409 -.676688 .136779 
 

Flexibilitate verbală .697774 -.676739 .142558 
 

Originalitate verbală .141978 -.173689 -.853157 
 

Total creativitate neverbală .892721 .403274 .007764 
 

Total creativitate verbală .714563 -.679923 .079091 

Total creativitate .934656 .303865 .017240 
 

Expl.Var 5.374645 2.058742 1.001046 
 

Prp.Totl 53% 20% 10% 
 

 Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 
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 Pentru sblotul băieţilor (Tabelul nr. 19) primul factor extras este tot 

unul mixt, neverbal-verbal, configurat de toţi parametrii creativi, cu excepţia 

originalităţii verbale şi neverbale, care se asociază în structura factorului cu 

saturaţii mai mici. Al doilea şi al treilea factor sunt nediferenţiaţi. Asocierea 

parametrilor verbali cu semnul minus indică posibila diminuare a 

aptitudinilor creative generale, din cauza vivacităţii slabe a comunicării şi a 

exprimării verbale a ideilor.  

Tabelul nr. 20. Factorii creativităţii pentru copiii unici 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .834081 .223715 

Flexibilitate neverbală .848782 .243728 

Originalitate neverbală -.029613 .070234 

Elaborare neverbală .944328 .081516 

Fluenţă verbală .202562 .964170 

Flexibilitate verbală .164406 .953842 

Originalitate verbală -.075231 .484992 

Total creativitate neverbală .967196 .113642 

Total creativitate verbală .199919 .967703 

Total creativitate .948726 .235775 

Expl.Var 4.257990 3.200639 

Prp.Totl 42% 32% 

Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

   
Tabelul nr. 21. Factorii creativităţii pentru elevii proveniţi din familii cu 2 

copii  

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .762261 .300588 

Flexibilitate neverbală .767278 .346547 

Originalitate neverbală -.072223 .033025 

Elaborare neverbală .943839 .057494 

Fluenţă verbală .164924 .967302 

Flexibilitate verbală .159722 .970578 

Originalitate verbală .021504 .064542 

Total creativitate neverbală .967352 .099996 

Total creativitate verbală .157174 .977630 

Total creativitate .937768 .213721 

Expl.Var 3.958862 3.108143 

Prp.Totl 39% 31% 

Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 
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Tabelul nr. 22. Factorii creativităţii pentru elevii proveniţi din familii cu mai 

mult de 2 copii 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .836909 .264566 

Flexibilitate neverbală .796710 .298447 

Originalitate neverbală .053482 .112159 

Elaborare neverbală .898449 .136818 

Fluenţă verbală .211575 .961275 

Flexibilitate verbală .169825 .968240 

Originalitate verbală -.077534 .038801 

Total creativitate neverbală .938665 .127384 

Total creativitate verbală .203771 .974084 

Total creativitate .920686 .242100 

Expl.Var 3.995129 3.077089 

Prp.Totl 39% 30% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

  
Tabelul nr. 23. Factorii creativităţii – Ploieşti (N = 58) 
 
Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .743738 .277139 
 

Flexibilitate neverbală .768182 .154001 

Originalitate neverbală -.165455 -.182996 
 

Elaborare neverbală .841886 .383543 
 

Fluenţă verbală .500781 -.847251 

Flexibilitate verbală .432642 -.865673 
 

Total creativitate neverbală .893164 .375346 
 

Total creativitate verbală .486385 -.866517 

Total creativitate .944127 .219709 
 

Expl.Var 4.243047 2.688345 
 

Prp.Totl 47% 29% 

 
În ceea ce priveşte subloturile constituite pe criteriul numărului 

copiilor din familie analiza factorială a relevat doi factori relaţionaţi care 
determină creativitatea generală, respectiv un factor neverbal puternic şi un 
factor verbal, mai modest reprezentat şi cu o varianţă mai mică.  
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În cazul sublotului de adolescenţi – copii singuri la părinţi, primul 
factor dinamic al creativităţii este unul puternic saturat în neverbal, în timp 
ce al doilea factor este unul de creativitate verbală. Însumaţi, cei doi factori 
acoperă 74% din varianţa totală.  

Un tablou factorial similar regăsim şi pentru subloturile 
adolescenţilor proveniţi din familiile cu doi copii, respectiv din familii cu mai 
mult de doi copii. Primul factor, cu varianţa cea mai mare, este întotdeauna 
unul neverbal, în timp ce al doilea factor este verbal.  

Tablourile factoriale ale subloturilor constituite pe localităţi de 
provenienţă ale subiecţilor sunt redate în tabelele nr. 23-30.  

 

Tabelul nr. 24. Factorii creativităţii – Ciacova (N = 41) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .769477 .248681 
 

Flexibilitate neverbală .740073 .168982 

Originalitate neverbală .042087 -.051457 

Elaborare neverbală .848193 .442900 

Fluenţă verbală .519736 -.837798 

Flexibilitate verbală .509959 -.840290 

Originalitate verbală -.165769 .176166 

Total creativitate neverbală .866136 .439413 

Total creativitate verbală .517510 -.849668 

Total creativitate .942717 .278301 

Expl.Var 4.325393 2.720704 

Prp.Totl 43% 27% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

 

Tabelul nr. 25. Factorii creativităţii – Turnu Măgurele (N = 62) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .846848 .267696 

Flexibilitate neverbală .881379 .231795 

Elaborare neverbală .869570 .364262 

Fluenţă verbală .795767 -.547581 

Flexibilitate verbală .810673 -.555077 

Originalitate verbală -.172589 -.340480 

Total creativitate neverbală .906137 .356720 

Total creativitate verbală .797657 -.579763 

Total creativitate .954169 .228927 

Expl.Var 5.938133 1.497740 

Prp.Totl 65% 16% 
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Pentru sublotul Ploieşti (Tabelul nr. 23), ca şi pentru sublotul 
Ciacova (Tabelul nr. 24) neverbalul domină tablourile factoriale, explicând 
47%, respective 43% din varianţa creativităţii generale. Cel de-al doilea 
factor este la ambele subloturi unul slab structurat.  
 Pentru subloturile Tr. Măgurele (Tabelul nr. 25) şi Mărăşeşti 
(Tabelul nr. 26) avem un prim factor mixt, neverbal-verbal, puternic saturat 
şi un al doilea factor nediferenţiat, în care există saturaţii modeste ale 
parametrilor neverbali iar parametrii verbali se asociază cu semnul minus.  
 
Tabelul nr. 26. Factorii creativităţii – Mărăşeşti (N = 53) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .790342 .323949 

Flexibilitate neverbală .760843 .103961 

Originalitate neverbală .198752 -.445019 

Elaborare neverbală .793325 .513490 

Fluenţă verbală .770999 -.526362 

Flexibilitate verbală .855428 -.415195 

Originalitate verbală .457501 -.558456 

Total creativitate neverbală .841701 .493695 

Total creativitate verbală .836246 -.504299 

Total creativitate .883508 .417222 

Expl.Var 5.596246 2.010909 

Prp.Totl 55% 20% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

  
Tabelul nr. 27. Factorii creativităţii – Odobeşti (N = 49) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală 13.6939 4.24855 

Flexibilitate neverbală -.379726 .326252 

Originalitate neverbală -.003961 .022976 

Elaborare neverbală -.645630 .652307 

Fluenţă verbală .802796 .555648 

Flexibilitate verbală .793099 .573082 

Originalitate verbală .394983 .287766 

Total creativitate neverbală -.679693 .691965 

Total creativitate verbală .806195 .566506 

Total creativitate -.607517 .749788 

Expl.Var 3.471556 2.614376 

Prp.Totl 38% 29% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 
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Sublotul Odobeşti (Tabelul nr. 27) este singurul sublot în care 
primul factor creativ-dinamic este unul eminamente verbal, cuprinzând 
fluenţa verbală (.80), flexibilitatea verbală (.79) şi originalitatea verbală 
(.39). Acest lot este, de altfel, şi cel care obţine cele mai bune scoruri medii 
la creativitatea verbală.  
 În cazul sublotului Ianca (Tabelul nr. 28), primul factor este unul de 
creativitate neverbală, care explică 52% din varianţa creativităţii generale. 
Al doilea factor este dominat tot de neverbal (verbalul se asociază cu polul 
lui negativ).  
 

Tabelul nr. 28. Factorii creativităţii – Ianca (N = 44) 

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .821207 .127039 

Flexibilitate neverbală .853200 .187904 

Originalitate neverbală .302357 .418551 

Elaborare neverbală .851522 .448352 

Fluenţă verbală .659716 -.679446 

Flexibilitate verbală .670970 -.645164 

Originalitate verbală .243887 -.380737 

Total creativitate neverbală .878596 .405193 

Total creativitate verbală .708985 -.667288 

Total creativitate .907981 .350340 

Expl.Var 5.262767 2.182688 

Prp.Totl 52% 21% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

 

Tabelul nr. 29. Factori creativităţii – Buzău (N = 38)    

Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală .792772 .278242 

Flexibilitate neverbală .738368 .356935 

Originalitate neverbală -.186784 -.284853 

Elaborare neverbală .831133 .405403 

Fluenţă verbală .703219 -.703991 

Flexibilitate verbală .682346 -.720180 

Originalitate verbală -.327716 .002737 

Total creativitate neverbală .860064 .412312 

Total creativitate verbală .690924 -.718186 

Total creativitate .918233 .277364 

Expl.Var 5.027093 2.227307 

Prp.Totl 50% 22% 
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 În cazul sublotului Buzău (tabelul nr. 29) avem un prim factor 
dinamic de creativitate, puternic saturat neverbal şi verbal, care exprimă 
50% din varianţă şi un factor mai slab, în care sunt prezenţi parametrii 
neverbali şi cei verbali, ultimii asociaţi cu semnul minus.  
 La sublotul Nehoiu (Tabelul nr. 30), primul factor este unul de 
creativitate neverbală, bazat pe parametrul de elaborare neverbală, în timp 
ce al doilea factor cuprinde parametrii de nonverbal cu saturaţii medii-înalte 
şi parametrii verbali asociaţi negativ.  
 
Tabelul nr. 30. Factori creativităţii – Nehoiu (N = 33)     
 
Parametri de potenţial creativ Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală -.001278 .564094 

Flexibilitate neverbală .221505 .504179 

Originalitate neverbală .382890 .274875 

Elaborare neverbală .790104 .513156 

Fluenţă verbală .645777 -.734117 

Flexibilitate verbală .666236 -.713571 

Originalitate verbală .377141 .405180 

Total creativitate neverbală .772743 .579964 

Total creativitate verbală .674247 -.713090 

Total creativitate .811919 .255761 

Expl.Var 3.534022 3.033836 

Prp.Totl 35% 30% 
Factor Loadings (Unrotated) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 
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CAPITOLUL VI 

 

Interese şi creativitate 

 

Interesele reprezintă forme superioare de motivaţie care pot 
prezice performanţele individuale în multe domenii de activitate. Astfel, 
cunoscând interesele care îl animă pe un individ, se poate estima care va fi 
rezultatul acestuia în muncă şi cum poate contribui el la performanţa unei  
organizaţii şi chiar la progresul economic al unei ţări. 

Rezultatele obţinute de noi, prin aplicarea unui chestionar de 
interese, conturează o ierarhie de interese ale întregului lot în care, pe 
prima poziţie figurează interesele mondene, urmate de interesele sociale şi 
cele agricole/ecologice.  

Interesele mondene se referă la preferinţa pentru viața de lux și de 
petreceri a vedetelor, la noutăţile care privesc o astfel de viaţă. Ca grup, cei 
388 de adolescenţi sunt preocupaţi de divertisment, de jocuri, de urmărirea 
activităţilor şi a comportamentelor persoanelor prestigioase, muzicieni şi 
actori. Interesele sociale se referă la viaţa de relaţie, la comunicarea cu 
prietenii şi cu alte persoane, la interacţiunile din comunitatea 
adolescenţilor. Interesele agricole/ecologice vizează, pe de o parte, 
preferinţa pentru creşterea animalelor şi pentru îngrijirea culturilor de 
plante, iar pe de altă parte preocuparea pentru: ecologie, conservarea 
biodiversităţii şi înfrumuseţarea lumii în care trăim. 

 
Tabelul nr. 31. Ierarhia intereselor pentru lotul de 388 de adolescenţi 

 

 Interese Media Stand. Dev. 

1. Mondene 28.45 8.51 

2. Sociale 27.94 8.38 

3. Agricole/ecologice 27.82 8.88 

4. Tehnice 26.27 8.83 

5. Sportive 26.15 9.07 

6. Gospodăreşti 25.61 8.45 

7. De afiliere 25.16 9.30 

8. De cunoaştere 24.31 8.78 

9. Artistice 23.01 8.25 

 

Pe ultimele locuri în ierarhia intereselor se află cele de cunoaştere 
(care privesc inclusive atitudinea generală faţă de învăţătură) şi cele 
artistice (legate de manifestarea artistică a propriei persoane).  
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Rezultatele noastre sunt similare cu cele consemnate în cadrul 
altor cercetări. Un studiu al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

25
, intitulat 

„Cultura elevilor şi învăţarea" (2015), a relevat, de asemenea, că interesele 
predominante ale elevilor sunt cele mondene. Astfel, potrivit studiului citat, 
elevii sunt interesaţi mai mult de muzică (majoritatea preferă hip-hop, rap, 
house, rock, electronică, pop, uşoară, manele), divertisment, viaţa 
vedetelor, jocuri online, umor şi modă, decât de literatură, artă, ştiinţă sau 
tehnică.  

 
Tabelul nr. 32. Factori de creativitate şi de interese pentru lotul de 388 de 

adolescenţi 

 

Variabile Factor 1 Factor 2 

Fluenţă neverbală -.013 .81 

Flexibilitate neverbală .00 .82 

Originalitate neverbală .04 .00 

Elaborare neverbală .00 .80 

Fluenţă verbală .11 .70 

Flexibilitate verbală .10 .68 

Originalitate verbală .09 .05 

Total creativitate neverbală .00 .84 

Total creativitate verbală .11 .70 

Total creativitate .01 .89 

Interese mondene .75 .00 

Interese sociale .74 .00 

Interese agricole/ecologice .76 .09 

Interese tehnice .82 .02 

Interese sportive .76 .02 

Interese gospodăreşti .84 .03 

Interese de afiliere .77 -.07 

Interese de cunoaştere .78 .08 

Interese artistice .73 .06 

Expl.Var 5.46 5.0 

Prp.Totl . 28% 26% 

Factor Loadings (Varimax raw) Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000) 

 

Analiza factorială a intereselor şi variabilelor de potenţial creativ ale 

lotului de 388 de adolescenţi ne-a relevat doi factori aproape egali ca 

pondere în varianţa generală, respectiv un factor saturat în interese şi un 

factor de creativitate, bazat preponderent pe creativitate neverbală şi pe 

flexibilitatea şi fluenţa verbale.  

                                                             
25

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, studiul „Cultura elevilor şi învăţarea”, 2015. 
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CAPITOLUL VII 

 

O pledoarie pentru introducerea Educaţiei teatrale în 

învăţământul preuniversitar 

 

Şcoala a fost adeseori acuzată că că inhibă creativitatea elevilor şi 
chiar generează  blocajele unor parametri ai acesteia (precum flexibilitatea 
şi originalitatea), printr-un conformism exagerat şi prin regulamente rigide.  

Criticii şcolii au susţinut că în sistemele educaţionale tradiţionale se 
tinde adeseori spre formarea unor oameni conformişti, cu stereotipuri 
comportamentale, nu a unor vizionari, capabili să revoluţioneze arta şi 
toate domeniile cunoaşterii şi, prin aceasta, să facă să progreseze 
societatea. Ulterior, criticile aduse şcolii s-au extins în spaţiile comunitare. 
Societatea însăşi a fost acuzată că doreşte oameni conformişti, care să 
respecte regulile, nu oameni care creează reguli noi. 

Reproşurile la adresa comunităţilor non-creative pot fi astfel 
sintetizate:  

- loisirul şi ceea ce oamenii desemnează adesea prin ideea 
generică de timp liber au preponderent un caracter pasiv, fiind noncreative; 

- chiar şi în domeniul ştiinţific se întâmplă ca persoanele 
conformiste să fie preferate celor care formulează idei originale. Acestea 
din urmă sunt considerate incomode deoarece, prin acţiunile lor, încearcă 
să „schimbe regulile jocului”. Or schimbarea regulilor nu este deloc 
confortabilă pentru cei care se simt în siguranţă respectând cu obedienţă 
actualele reguli 

- atât în viaţa de familie, cât şi în anturajul personal omul creativ nu 
este bine privit. Există o paletă largă de reguli de convenienţă socială care, 
dacă sunt încălcate, deranjează. Atunci când cineva se îmbracă sau se 
comportă altfel decât majoritatea, persoana în cauză este ridiculizată, 
criticată şi exclusă din diverse grupuri. Adeseori însă, tocmai tinerii 
teribilişti, nonconformişti, sunt cei care au un potenţial creativ mai mare 
decât al celor care fac totul ca la carte.  

O schimbare a percepţiei potrivit căreia şcoala frânează 
creativitatea presupune în primul rând o modificare a raportului dintre 
profesor şi elev. Profesorul trebuie să permită participarea elevului la 
propriul proces instructiv-educativ. La rândul său, procesul instructiv-
educativ are nevoie de atributul interactivităţii, pentru a nu mai fi plictisitor. 
De asemenea, restructurarea programelor şcolare, prin introducerea unor 
discipline care stimulează creativitatea, precum şi evitarea supraîncărcării 
orarelor, reprezintă alte modalităţi de asigurare a unui cadru propice 
manifestărilor inovatoare. 

Promovarea unor metode moderne, de tipul învăţării prin 
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descoperire, facilitează şi ea demersul creativ. Profesorul care doreşte să 
stimuleze creativitatea copiilor va conştientiza faptul că o învăţare de tip 
creator apare atunci când aceasta este ghidată de procesul natural al 
curiozităţii şi al dorinţei elevului de a cunoaşte. Creativitatea nu apare 
atunci când este promovată o învăţare rigidă bazată pe memorare.  

Profesorul poate încuraja activităţile creatoare prin asigurarea unei 
atmosfere şcolare permisive, fără inhibiţii, fără critică exagerată; astfel va 
mări încrederea elevilor şi le va consolida aptitudinile. Totodată, profesorul 
trebuie să-şi actualizeze permanent cunoştinţele şi metodele de predare, 
astfel încât să poată urmări dezvoltarea la elevi a fondului atitudinal propice 
creativităţii, a independenţei în modul lor de a fi şi a gândi. Profesorul va 
încuraja, în acelaşi timp, asumarea unor riscuri rezonabile de către şcolari. 
De asemenea, profesorul va încerca să promoveze mai mult elevii creativi, 
deşi aceştia sunt mai nonconformişti şi totodată mai indisciplinaţi.  

Pentru a stimula creativitatea elevilor, profesorul va încerca să le 
acorde mai multă libertate elevilor, să le insufle valori (puterea exemplului 
personal este esenţială), renunţând la controlul permanent (nu este nici 
poliţist, nici gardian); totodată, profesorul nu le va pune elevilor restricţii 
prea mari în activitate şi va avea încredere în capacităţile lor.  

La rândul lor, părinţii care-şi doresc copii creativi vor susţine 
iniţiativele şi manifestările de originalitate ale acestora. Potrivit unor studii, 
copiii înalt creativi mărturisesc faptul că se simt puternic încurajaţi de părinţi 
în realizarea activităţilor inovatoare iar părinţii declară, la rândul lor, că sunt 
încântaţi să-şi vadă copiii manifestându-se creativ. De asemenea, în 
familiile cu copii creativi, simţul umorului este foarte prezent, atmosfera 
destinsă eliminând stresul şi menţinând un tonus psihic bun.  

Nu în ultimul rând este necesar ca profesorul să înveţe să-i 
recunoască pe copiii creativi, atât printr-o serie de indicatori empirici 
(practicarea unor jocuri ingenioase, stabilirea unor reguli surprinzătoare ale 
jocurilor, preferinţa pentru o vestimentaţie deosebită, desenatul sau 
cântatul în pauze, modalitatea inedită în care colorează un desen sau în 
care încheie o povestire lăsată cu final deschis, preferinţa pentru activităţi 
extraşcolare etc.), cât şi aplicând o serie de tehnici simple, precum analiza 
produselor activităţii (de pildă evaluarea desenelor, a micilor obiecte 
tehnice realizate în cadrul cercurilor şcolare) sau studiul de caz (urmărirea 
sistematizată a elevului, cu evidenţierea progreselor lui). 

Talentul, aşa cum am arătat, reprezintă o formă calitativ superioară 
de manifestare a aptitudinilor complexe iar geniul denotă forma cea mai 
înaltă de dezvoltare a aptitudinilor.  

Rolul profesorului în depistarea şi stimularea aptitudinilor elevilor 
este unul complex. Notele şcolare pot să prezică sau nu manifestarea unor 
aptitudini şi talente, motiv pentru care profesorul, indiferent de specialitatea 
sa, are sarcina de a-şi observa elevii, de a analiza produsele activităţii lor şi 
de a solicita psihologilor şcolari aplicarea unor teste specifice de explorare 
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a potenţialului aptitudinal al copiilor.  
Misiunea profesorului în domeniul stimulării creativităţii nu va înceta 

însă după descoperirea potenţialului aptitudinal al elevilor, deoarece el are 
datoria să „crească” aptitudinilor identificate, prin trimiterea elevilor la 
concursuri, prin dezvoltarea unor metode moderne, inetractive de predare.  

Profesorul poate recurge, de asemenea, la stimularea diferenţiată 
a elevilor, în funcţie de aptitudinile lor. Organizarea cercurilor ştiinţifice şi a 
activităţilor extraşcolare variate este o măsură bună. Important este şi rolul 
de consilier al profesorului, care poate atrage atenţia părinţilor elevilor cu 
aptitudini matematice, literare/lingvistice, muzicale, ştiinţifice. Direcţionarea 
elevilor către cluburi şi palate ale copiilor, către şcoli de muzică sau de 
pictură etc. este o atitudine de consiliere potrivită în acest context. În 
absenţa unor atitudini de consiliere adecvate din partea cadrelor didactice, 
multe dintre aptitudinile descoperite la copii pot rămâne nevalorificate şi 
chiar se pot pierde. 

 
Pe de altă parte, considerăm că introducerea Educaţiei teatrale în 

învăţământul preuniversitar ar putea stimula gândirea divergentă a elevilor, 
care ar dobândi astfel o serie de abilităţi creative verbale şi neverbale.  

Scopurile studiului Educaţiei teatrale, desprinse pe parcursul 
derulării proiectului UNATC Junior (Popa

26
, 2016), sunt:  

- facilitarea dobândirii de instrumente creative, prin 
dezvoltarea capacităţilor meta-reprezentative, ca urmare a utilizării 
limbajului teatral multidisciplinar (implicând corpul, mişcarea, sunetul, 
ritmul, gestul, cuvântul şi imaginea);  

- experimentarea unor noi posibilităţi de comunicare şi inter-
relaţionare;  

- însuşirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare 
verbală şi non-verbală; utilizarea diferitelor moduri de exprimare pentru 
diverse situaţii, dezvoltarea capacităţii de receptare şi de interpretare a 
mesajelor;  

- învăţarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi 
autoorganizare;  

- dezvoltarea abilităţilor sociale eficiente;  
- canalizarea constructivă a conduitelor agresive şi/sau 

violente, ţintind prevenţia fenomenului violenţei şcolare; 
- promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a 

incluziunii sociale;  
- prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar, prin 

stimularea concentrării atenţiei, a motivaţiei individuale şi a interesului 

                                                             
26

 Popa, C., Educaţia teatrală pentru ciclul gimnazial – Fundamente 
psihopedagogice, în Darie, B., Sehanlec, R., Jicman, A., Jocuri teatrale. Manual pentru clasele 

V-VIII, UNATC Press, Bucureşti, 2016. 
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elevilor;  
- prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate faţă 

de cunoaştere.  
Aceste scopuri se pot constitui, de altfel, în dominantele curriculare 

ale noii discipline. Credem, că prin dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi 
a gândirii, Educaţia teatrală le conferă elevilor o anumită flexibilitate 
mentală, profitabilă tuturor tipurilor de învăţare şi transferabilă tuturor 
celorlalte domenii ale cunoaşterii. Educaţia teatrală poate fi asimilată astfel 
unei activităţi practice („learning by doing”), centrată pe dezvoltarea unor 
abilităţi specifice ale copiilor.  

Finalitatea studiului de Educaţie teatrală în învăţământul 
preuniversitar este chiar aceea de a forma un elev creativ, cu interese de 
cunoaştere, cu abilităţi sociale de bază şi cu o cultură comunicaţională, 
capabil să înţeleagă lumea, să se exprime şi să interacţioneze armonios cu 
semenii săi.  

În mod concret, dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor 
menţionate se realizează prin familiarizarea şcolarilor cu situaţii diverse de 
viaţă (care implică comunicare orală, scrisă, expresivitate şi adoptarea 
atitudinilor dezirabile social), ca şi prin utilizarea limbajului teatral pentru a 
comunica.  

În sensul celor arătate anterior, structura unui curriculum modern 
de Educaţie teatrală pentru învăţământul preuniversitar ar avea 
următoarele componente majore: 

- obiective cadru, urmărite pe întreg parcursul 
învăţământului preuniversitar, cu un grad înalt de generalitate şi 
complexitate. Acestea vizează atât formarea unor competenţe-cheie, 
generale şi specifice, cât şi transmiterea anumitor valori (estetice, 
prosociale), a receptivităţii faţă de cunoaştere, în general; 

- obiective de referinţă, asociate fiecărui obiectiv-cadru, 
constând în rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu al 
ciclului primar; 

- conţinuturile învăţării, pe ani de studiu, ca mijloace prin 
care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă 
propuse; 

- exemple de activităţi care propun modalităţi de realizare a 
demersului didactic cu elevii, ca urmare a aplicării unor strategii didactice şi 
a unor metode inovative de predare, asociate conţinuturilor de învăţare. 

Toate obiectivele, conţinuturile şi activităţile recomandate de noi 
sunt cruciale în dezvoltarea psihofizică a elevilor, asigurând una dintre 
coordonatele transversale ale curriculumului.  

Competenţele formate şi consolidate stadial, pe parcursul anilor de 
studiu, sunt transferabile în toate domeniile şi disciplinele din planul de 
învăţământ, fiind asigurat astfel caracterul multidimensional al disciplinei 
Educaţie teatrală. 
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Obiectivele cadru ale studiului Educaţiei teatrale, urmărite pe 

parcursul învăţământului primar, gimnazial şi liceal ar putea fi astfel 
sistematizate: 
 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii. 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 

Vom oferi, în continuare, exemple de activităţi destinate stimulării 

creativităţii şi intereselor de cunoaştere ale copiilor, asociate obiectivelor 

cadru de mai sus şi obiectivelor de referinţă pe care le vom defini în 

subordinea obiectivelor cadru, pentru fiecare ciclu de învăţământ. Aceste 

activităţi pot fi desfăşurate în şcoală nu numai de către profesorii de teatru, 

ci şi de cadrele didactice cu alte specializări.  

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

CLASA I 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, elevul va 
fi capabil să: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin mişcare, 
postură, mimică şi gestică, 
diverse emoţii 

activităţi de stimulare a capacităţilor motorii 
şi relaţionale; 
însuşirea corectă a proporţiilor corpului 
uman;  
activităţi de relaxare, încălzire, activare 
senzorială, coordonare a mişcărilor;  
sensibilizare a corpului, gestică şi mimică; 
jocuri privind explorarea mediului şi jocuri 
de mişcare, cu rol în achiziţionarea 
conceptelor legate de spaţialitate şi 
orientare (înăuntru, în afară, sus, jos, la 
stânga, la dreapta) şi în coordonarea 
dinamică generală;  
activităţi de dezvoltare a selectivităţii 
percepţiei, a reprezentărilor complexe şi a 
concentrării atenţiei.  
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1.2. utilizeze şi descrie 
obiectele şi ansamblurile de 
obiecte 

activităţi de analiză a proprietăţilor 
obiectelor şi de transformare creativă a 
acestora;  
activităţi de prezentare a imaginilor, de 
dialog pe baza imaginilor prezentate;  
activităţi de prelucrare a imaginilor, de 
construcţie a obiectelor (se vor utiliza 
diverse materiale pentru a face colaje, 
printuri, compoziții și construcții). 

1.3. dobândească variate 
instrumente şi metode de 
exprimare verbală şi non-
verbală   

activităţi de prezentare a imaginilor, de 
dialog pe baza imaginilor prezentate. 
 

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în 
descrierea/proiectarea unor 
situaţii 

activităţi de imaginaţie dirijată pe teme date; 
activităţi de dezvoltare a sincronizării cu 
grupul și cu mediul înconjurător prin 
momente de ansamblu. 

 
 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime fluent 
şi corect în comunicarea 
orală 
 

exerciții de respirație, exerciţii de concentrare, 
tehnici de relaxare;  
activităţi de descriere a obiectelor şi a 
particularităţilor acestora, a acţiunilor şi 
succesiunilor de acţiuni desfăşurate de o 
persoană sau de către mai multe persoane; 
activităţi de auto-prezentare;  
activităţi de transpunere în vorbire a 
produselor imaginaţiei creatoare (desene, 
colaje, printuri ş.a.). 

2.2. să povestească 
situaţii şi întâmplări 

activităţi de stimulare a imaginaţiei creatoare, 
corelate cu povestirea unor întâmplări reale 
sau imaginare.  
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3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, elevul 
va dobândi: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. competenţe 
prosociale (altruism, relaţii 
de cooperare armonioasă 
cu colegii şi cu profesorii, 
promovarea bunăstării) 

activităţi interactive de exersare a lucrului în 
echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei; 
abilităţi de exprimare a intenţiilor, prin 
stimularea dialogului între copii. 

3.2. strategii constructive 
de soluţionare a 
conflictelor  

activităţi de învăţare a unor metode de 
relaxare şi de  auto-concentrare;  
activităţi de învăţare a formulării unor solicitări; 
activităţi de cerere şi oferire de informaţii 
(jocuri de rol);  
activităţi de susţinere a unor conversaţii cu 
persoane din diverse medii. 

 
 
CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 
Obiectele şi utilitatea lor. Utilizări ale obiectelor. Acţiuni de 
transformare a obiectelor.  
1.2. Expresivitate 
Acceptarea propriei individualităţi.  
Construirea relaţiilor armonioase cu colegii şi cu adulţii.   

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii 
Auto-prezentarea şi prezentarea celorlalţi. 
Descrierea obiectelor şi a particularităţilor acestora.  
Descrierea unor acţiuni simple şi a unor succesiuni de acţiuni.  
Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare.  

3. Competenţe prosociale 
Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii (jocuri de 
rol). 
Formularea politicoasă a unor solicitări.  
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CLASA a II-a 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi autoexploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional  

activităţi de redare a unor mişcări spontane 
(în manieră non-structurată) şi a unor 
secvenţe simple de mişcări;  
memorarea mişcărilor;  
activităţi de exprimare a emoţiilor, asigurând 
concordanţa dintre mimică, gestică, limbajul 
verbal, mişcare, muzică, vestimentaţie şi 
decor. 

1.2. să interpreteze 
personajele din poveşti, 
adecvat nivelului lui de 
vârstă şi de înţelegere   

elaborarea poveştilor individual şi în echipe; 
exerciţii de improvizaţie pe teme date şi la 
alegere;  
activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de portretizare a acestora; 
proiectarea unor acţiuni de comunicare cu 
personajele respective, schimbarea 
imaginativă a cursului unor poveşti.  

1.3. să deţină instrumente 
şi metode de exprimare 
verbală şi non-verbală  

povestirea unor întâmplări şi a conţinuturilor 
imaginate;  
stimularea comunicării de grup, prin 
participarea tuturor elevilor la povestire; 
transpunerea în diverse personaje de 
poveste.  

1.4. să utilizeze limbajul 
expresiv în reproducerea 
unor situaţii date  

activităţi de exersare a jocului scenic 
individual şi de grup;  
exerciţii de orientare; 
activităţi de implicare fizică în joc, care 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a 
corpului;  
activităţi de memorare a numelor celorlalţi 
copii şi a mişcărilor.  
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2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. comunice fluent şi 
corect, să se integreze în 
comunicarea de grup  
 

activităţi de vorbire cursivă, de exprimare 
corectă în comunicarea orală; 
activităţi de exprimare, prin comunicare, a 
conţinuturilor unor experienţe raţionale şi 
emoţionale diverse – jocuri, evenimente de zi 
cu zi, aventuri, întâmplări, poveşti de familie, 
sărbători, poveşti cu animale ş.a.  

2.2. construiască mesaje 
orale şi scrise, să 
desprindă semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care să 
dea posibilitatea tuturor elevilor de a participa 
la comunicare;  
activităţi de stimulare a schimbului de 
informaţii între elevi, de producere a unor 
poveşti în echipă. 

2.3. realizeze 
portretizarea unor 
persoane, să interpreteze 
situaţii şi întâmplări 

activităţi de portretizare a unor persoane, cu 
descrierea rolurilor sociale ale acestora; 
activităţi de descriere a mediului înconjurător; 
activităţi de stimulare a imaginaţiei creatoare, 
analiza semnificaţiilor unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-şi 
accepte propria 
individualitate în cadrul 
grupului 

activităţi de autoprezentare, de stabilire a 
punctelor comune şi a diferenţelor faţă de 
ceilalţi, de exprimare a preferinţelor;  
exerciţii care încurajează libera exprimare. 

3.2. să promoveze în 
comportament valori 
prosociale şi să asimileze 
valori estetice 

activităţi de lucru în echipă pe teme date, 
activităţi de stimulare a competiţiei între 
echipe, cu schimbarea periodică a membrilor 
echipelor;  
acţiuni de sensibilizare estetică – vizionarea 
unor colecții de fotografii și postere, cărți de 
benzi desenate, filme, programe de 
televiziune etc.  
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CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor întâmplări reale 
sau imaginare.  
Activarea creativităţii individuale şi de grup prin intermediul 
fantasticului, imaginilor, sunetului şi vizualului.  
 
1.2. Expresivitate 
Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. Corp, 
gest, mişcare, sunet.  
Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. Formarea 
deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor.  
 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii  
Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor acestora.  
Construirea mesajelor orale pe o temă dată. 

 Iniţierea dialogului, formularea de întrebări.  
 
3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii, dezinhibarea comportamentală şi de 
acţiune. Dezvoltarea atitudinilor pozitive în cadrul grupului de elevi.  
Descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi acceptarea diferenţelor 
dintre elevi.  
Iniţierea schimburilor verbale şi a sarcinilor fizice nonconflictuale. 

 
CLASA a III-a 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi exploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional şi 
să detecteze expresiile şi 
emoţiile transmise de 
ceilalţi 

activităţi de relaxare ghidată, de „ascultare” a 
semnalelor corporale,  
de redare a unor secvenţe mai complexe de 
mişcări, într-o manieră structurată;  
exerciţii de memorare a sunetelor şi a 
mişcărilor;  
activităţi de focalizare a atenţiei asupra 
semnalelor şi emoţiilor transmise de ceilalţi; 
activităţi de exprimare a emoţiilor, prin mimică, 
gestică, limbaj verbal, mişcare şi muzică; 
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activităţi de evocare şi reproducere a unor 
emoţii pornind de la situaţii trăite, imaginate 
sau cunoscute din poveşti.   

1.2. să descrie şi să 
proiecteze rolurile unor 
personaje   

activităţi de descriere a acţiunilor personajelor, 
de portretizare a acestora, de evidenţiere a 
stărilor emoţionale ale personajelor;  
activităţi de proiectare a unor acţiuni de 
comunicare cu personajele respective, 
schimbarea imaginativă a cursului unor 
poveşti;  
activităţi de inventare a unor personaje 
complexe (portretizare fizică, psihologică, 
atitudinală).  

1.3. să deţină 
instrumente performante 
de exprimare verbală şi 
non-verbală  

activităţi de cunoaştere/identificare a 
obiectelor; activităţi complexe de imagerie 
dirijată (“visare cu ochii deschişi” pornind de la 
secvenţe muzicale şi literare şi de relatare a 
conţinutului imaginat);  
activităţi de completare a conţinuturilor 
imaginate de către ceilalţi;  
activităţi de elaborare în comun a unei suite de 
acţiuni atribuite unui personaj cunoscut. 

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în jocul teatral  

activităţi de joc scenic individual şi de grup, cu 
mai multe personaje;  
activităţi de evidenţiere a aspectelor expresiv-
emoţionale din conduita proprie şi din conduita 
celorlalţi membri ai grupului.   

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să utilizeze corect 
limbajul, în corelaţie cu 
dezvoltarea gândirii 

activităţi vizând desprinderea semnificaţiei 
globale a unui mesaj, cu delimitarea 
informaţiilor esenţiale de cele neimportante.   

2.2. să-şi exprime 
punctele de vedere în 
legătură cu diverse situaţii  

activităţi de acceptare sau de respingere 
argumentată a unor comportamente, pornind 
de la analiza unor personaje cunoscute. 
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3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. poarte un dialog 
civilizat cu colegii săi 

activităţi de încurajare a comunicării pe diferite 
teme de interes pentru grupul şcolar. 

3.2. participe la diferite 
situaţii de comunicare  

activităţi care urmăresc: dezvoltarea diferitelor 
abilități motorii și sociale, reducerea 
agresivităţii şi a violenţei;  
jocuri de rol care permit stimularea dialogului; 
interpretarea non-conflictuală a unor situaţii 
critice care au avut loc în clasă sau în şcoală, 
cu accent pe soluţionarea dezirabilă a 
acestora.   

 
CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Activităţi de exprimare a emoţiilor şi de proiectare a rolurilor unor 
personaje. Jocul de rol, îmbogăţirea rolului.  
1.2. Expresivitate 
Corp, spaţiu, exprimare. Ritm şi mişcare. Evocarea şi reproducerea 
diverselor stări şi sentimente.  

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii 
Desprinderea semnificaţiei unui mesaj, delimitarea informaţiilor 
esenţiale de cele neimportante. Exprimarea punctelor de vedere în 
legătură cu anumite situaţii, acceptarea sau respingerea justificată 
a unor puncte de vedere. 

3. Competenţe prosociale 
Jocul de rol pentru stimularea dialogului între elevi.  
Reinterpretarea non-conflictuală a unor situaţii conflictuale.  
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CLASA a IV-a 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. se concentreze 
asupra senzaţiilor 
corporale şi asupra 
emoţiilor (proprii sau ale 
altora)  

exerciţii de rulare a coloanei vertebrale, de 
mobilitate a articulaţiilor, exerciţii de încălzire 
a musculaturii feţei, exerciţii de dicţie;  
activităţi de relaxare ghidată, de redare a unor 
secvenţe mai complexe de mişcări, 
congruente cu situaţiile interpretate. 

1.2. portretizeze detaliat 
personajele unui text 
literar/poveste  

activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de caracterizare detaliată a 
acestora, de focalizare asupra trăsăturilor 
centrale şi asupra intrigii; 
 schimbarea imaginativă a cursului unor 
poveşti, restructurarea lor creativă;  
activităţi de valorificare a improvizaţiei.  

1.3. deţină instrumente de 
exprimare verbală şi non-
verbală  

activităţi de imaginaţie dirijată („visare cu ochii 
deschişi”) pornind de la secvenţe muzicale şi 
literare şi de povestire a conţinutului imaginat.  

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în jocul teatral  

activităţi de joc scenic individual şi de grup, cu 
mai multe personaje;  
activităţi de evidenţiere a aspectelor expresiv-
emoţionale din conduita proprie şi din 
conduita celorlalţi. 

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. manifeste interes faţă 
de activitatea de 
comunicare, prin 
participarea la discuţii  

discuţii pe teme date şi pe teme propuse de 
către elevi, având ca scop stimularea 
interactivităţii grupului;  
activităţi de sintetizare a concluziilor unei 
discuţii. 

2.2. utilizeze competenţele 
de comunicare dobândite 
în ciclul primar 

vizionarea unor spectacole de teatru, a unor 
reprezentaţii de balet, tururi virtuale ale unor 
expoziţii etc., împărtăşirea comună a 
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impresiilor;  
transmiterea emoţiilor prin limbaj, mimică, 
gestică.  

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. cunoască o serie de 
valori sociale precum 
altruismul, întrajutorarea, 
protecţia mediului etc.  

activităţi de consolidare a valorilor dezirabile 
social, constând în proiectarea de filme, 
oferirea de exemple pozitive, prezentarea 
unor modele din viaţa reală sau din textele 
literare;  
activităţi de întărire a apartenenţei la grupul 
şcolar şi la comunitate, de dezvoltare a 
sentimentelor de întrajutorare. 

3.2. dezvolte empatie faţă 
de colegi şi faţă de 
personajele cu trăsături 
pozitive de character 

activităţi de experimentare a unor emoţii 
comune, înţelegerea nevoilor celorlalţi; 
reprezentarea prin jocul scenic a unor 
personaje pozitive.  

 
 
CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Portretizarea personajelor. Caracterizarea detaliată a acestora, 
focalizarea asupra trăsăturilor centrale şi asupra intrigii, 
schimbarea imaginativă a cursului unor poveşti, restructurarea lor 
creativă. 
1.2. Expresivitate 
Redarea spontană a propriilor experienţe şi a experienţelor altora.  
Gestica, mimica. Mişcarea scenică. Interpretarea situaţiilor, 
redarea unor poveşti prin intermediul dansului/mişcării scenice.   

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii  
Stimularea dialogului, sintetizarea concluziilor unui dialog. 
Recunoaşterea emoţiilor celorlalţi, stimularea empatiei.  

3. Competenţe prosociale 
Sincronizarea cu grupul („momentele de ansamblu”) şi promovarea 
în conduită a valorilor pozitive ale grupului.  
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 
CLASA A V-A 

 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin 
mişcare, postură, mimică 
şi gestică, diverse emoţii 

activităţi de explorare a potenţialului expresiv 
corporal, de stimulare a capacităţilor motorii şi 
relaţionale, în scopul acceptării propriei 
individualităţi şi a diferenţelor faţă de ceilalţi; 
activităţi de relaxare, încălzire, activare 
senzorială, coordonare, sensibilizare a 
corpului, gestică şi mimică;  
jocuri privind explorarea mediului şi jocuri de 
mişcare, cu rol în achiziţionarea conceptelor 
legate de spaţialitate şi orientare (înăuntru, în 
afară, sus, jos, la stânga, la dreapta) şi în 
coordonarea dinamică generală;  
activităţi de dezvoltare a selectivităţii 
percepţiei, a reprezentărilor complexe şi a 
concentrării atenţiei.  

1.2. utilizeze în mod 
inovativ şi creativ 
obiectele şi ansamblurile 
de obiecte 

activităţi de analiză a proprietăţilor obiectelor şi 
de transformare creativă a acestora;  
activităţi de prelucrare a imaginilor, de 
construcţie de obiecte noi (se vor utiliza 
diverse materiale pentru a face colaje, printuri, 
compoziții și construcții). 

1.3. dobândească variate 
instrumente şi metode de 
exprimare verbală şi non-
verbală   

activităţi care se bazează pe 
multidisciplinaritatea limbajului teatral – 
redactare a compunerilor ilustrate pe 
calculator;  
dans creativ; muzică, fotografie şi producţie de 
sunet;  
activităţi de stimulare a motivaţiei învăţării 
pentru celelalte discipline curriculare (limba şi 
literatura română, istorie, geografie, limbi 
străine, informatică).  

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în soluţionarea 
creativă a diverselor 
probleme 

activităţi de improvizaţie pe teme date şi de 
reprezentare spontană a unor situaţii de viaţă, 
prin intermediul jocului scenic;  
activităţi de dezvoltare a sincronizării cu 
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grupul.  

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii critice. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime fluent 
şi corect în comunicarea 
orală 
 

exerciții de respirație, exerciţii de concentrare, 
tehnici de relaxare;  
activităţi de descriere a obiectelor şi a 
particularităţilor acestora, a acţiunilor şi 
succesiunilor de acţiuni desfăşurate de o 
persoană sau de mai multe persoane; 
activităţi de auto-prezentare, de vorbire 
cursivă, de schimbare a rolurilor în cadrul 
comunicării (emiţător-receptor); activităţi de 
transpunere în vorbire a produselor 
imaginaţiei creatoare, cu depăşirea 
dificultăţilor de verbalizare. 

2.2. să desprindă 
semnificaţiile diferitelor 
mesaje  

activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care să 
dea posibilitatea tuturor elevilor să participe 
atât la procesul multidirecţional al comunicării, 
cât şi la propria învăţare. 

2.3. interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

activităţi de dezbatere şi de joc de rol, menite 
să permită manifestarea spiritului critic, 
tolerant, deschis şi creativ; 
activităţi de stimulare a imaginaţiei creatoare, 
corelate cu analiza critică a semnificaţiilor 
unor întâmplări. 

 
 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 
elevul va dobândi: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. competenţe 
prosociale (altruism, relaţii 
de cooperare armonioasă 
cu colegii şi cu profesorii, 
promovarea bunăstării) 

activităţi interactive de exersare a lucrului în 
echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei (jocul 
cooperativ, jocul de rol, jocul încrederii); 
activităţi de stimulare a motivaţiei individuale, 
capabile să prevină lipsa de interes şi 
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atitudinea de ostilitate faţă de cunoaştere. 

3.2. strategii constructive 
de soluţionare a 
conflictelor şi de prevenire 
a eşecului şcolar  

activităţi de învăţare a unor metode de 
relaxare, auto-concentrare şi de autogestiune 
a timpului;  
activităţi de învăţare a formulării unor solicitări; 
activităţi de cerere şi oferire de informaţii 
(jocuri de rol);  
activităţi de susţinere a unor conversaţii cu 
persoane din diverse medii (jocuri de rol). 

 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 
Obiectele şi utilitatea lor. Utilizări inedite, inovative şi originale ale 
obiectelor. Utilizări inedite, inovative şi originale ale ansamblurilor 
de obiecte. Acţiuni de transformare a obiectelor.  
Elaborări creative (vestimentaţie, decoruri, suite de obiecte noi). 
Prelucrări creative ale imaginilor, combinaţii de imagini. Simplitatea 
creativă.  
1.2. Expresivitate 
Individualitate şi expresie. 
Încurajarea acceptării propriei individualităţi.  
Conştientizare personală şi dezvoltarea relaţiilor cu colegii şi cu 
adulţii.   
Expresivitate individuală şi expresivitate de grup. Puterea şi 
performanţa echipei. 
 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 
Situaţia de comunicare. Contextul şi componentele acesteia 
(emiţător, receptor, canal, mesaj). 
Tipurile de comunicare – verbală, nonverbală, orală, scrisă. 
Autoprezentarea şi prezentarea celorlalţi. 
Descrierea obiectelor şi a particularităţilor acestora.  
Descrierea unor acţiuni simple şi a unor succesiuni de acţiuni.  
Analiza critică a semnificaţiilor unor întâmplări.  
 

3. Competenţe prosociale 
Mediul familial, mediul şcolar şi mediul social al unei persoane. 
Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii (jocuri de 
rol). 
Formularea politicoasă a unor solicitări. Cererea şi oferirea de 
informaţii.  
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CLASA A VI-A 
 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi autoexploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional  

activităţi de relaxare ghidată, de redare a unor 
mişcări spontane şi a unor secvenţe simple de 
mişcări; memorarea mişcărilor;  
activităţi de exprimare a emoţiilor, asigurând 
concordanţa dintre mimică, gestică, limbajul 
verbal, mişcare, muzică, vestimentaţie şi 
decor. 

1.2. să interpreteze 
personajele din textele 
literare şi istorice, 
adecvate nivelului lui de 
vârstă şi de înţelegere   

activităţi de lectură;  
activităţi care vizează creşterea interesului 
pentru studiul individual şi pentru lucrul în 
echipă, dezvoltarea empatiei emoţionale şi 
cognitive (elaborarea poveştilor în echipe); 
exerciţii de improvizaţie pe teme date şi la 
alegere; descrierea acţiunilor personajelor şi 
portretizarea acestora;  
acţiuni de comunicare cu personajele, 
schimbarea imaginativă a cursului poveştilor.  

1.3. să deţină instrumente 
şi metode de exprimare 
verbală şi non-verbală 
diversificată  

activităţi complexe de imagerie dirijată („visare 
cu ochii deschişi” pornind de la secvenţe 
muzicale şi literare şi de povestire/scriere a 
conţinutului imaginat);  
activităţi de elaborare a unor poveşti pornind 
de la vizualizarea unor opere de artă plastică 
etc. 

1.4. să utilizeze limbajul 
expresiv în reproducerea 
unor situaţii date  

activităţi de exersare a jocului scenic 
individual şi de grup;  
activităţi de evidenţiere a aspectelor expresiv-
emoţionale din conduita proprie şi din 
conduita celorlalţi.  

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii critice. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 
următoarele activităţi: 
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2.1. detecteze 
componentele unei situaţii 
de comunicare şi să se 
integreze în comunicarea 
de grup  
 

activităţi de vorbire cursivă, de exprimare 
corectă în comunicarea orală;  
activităţi de exprimare a conţinuturilor unor 
experienţe raţionale şi emoţionale diverse – 
jocuri, evenimente de zi cu zi, aventuri, 
întâmplări, poveşti de familie, sărbători, 
poveşti cu animale ş.a.  

2.2. construiască mesaje 
orale, scrise şi grafice, să 
desprindă semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care să 
dea posibilitatea tuturor elevilor de a participa 
la comunicare. 
 

2.3. realizeze portretizarea 
unor persoane, să 
interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

activităţi de dezbatere şi de joc de rol, menite 
să permită manifestarea spiritului critic, 
tolerant, deschis şi creativ în cadrul dialogului; 
activităţi de portretizare a unor persoane, cu 
descrierea rolurilor sociale ale acestora; 
activităţi de stimulare a imaginaţiei creatoare, 
corelată cu analiza critică a semnificaţiilor 
unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-şi 
accepte propria 
individualitate în cadrul 
diversităţii 

activităţi de autoprezentare, de stabilire a 
punctelor comune şi a diferenţelor faţă de 
ceilalţi;  
activităţi de exprimare deschisă a 
preferinţelor; activităţi de descoperire a unor 
punţi de legătură între elevii aflaţi în 
competiţie sau conflict. 

3.2. să iniţieze schimburi 
verbale non-conflictuale 

activităţi de dezbatere etică, însoţite de 
exemple, cu privire la valorile sociale 
importante – altruism, dragostea faţă de 
natură;  
cultivarea şi împărtăşirea valorilor estetice. 

3.3. să promoveze în 
comportament valori 
prosociale şi să asimileze 
valori estetice 

activităţi de lucru în echipă pe teme date, 
activităţi de stimulare a competiţiei între 
echipe, cu schimbarea periodică a membrilor 
echipelor;  
acţiuni de sensibilizare estetică – vizionarea 
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unor colecții de fotografii și postere, 
parcurgerea cărților de benzi desenate, 
vizionarea unor filme, documentare şi 
programe de televiziune etc.  

 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor întâmplări reale 
sau imaginare.  
Activarea creativităţii individuale şi de grup prin intermediul 
fantasticului, imaginarului, sunetului şi vizualului.  
Elaborarea unor poveşti pornind de la vizualizarea unor opere de 
artă plastică. Compunerile ilustrate. Scrierea creativă.  
 
1.2. Expresivitate 
Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. Corp, 
gest, mişcare, sunet, semn.  
Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. Formarea 
deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor.  
 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 
Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor sociale ale 
acestora.  
Construirea mesajelor orale, scrise şi grafice pe o temă dată în 
funcţie de diferite situaţii de comunicare. Poveştile ilustrate. 
Dialogul şi particularităţile acestuia. Planul de idei, personajele. 
Jocul de rol. Iniţierea schimburilor verbale, formularea de întrebări.  

 
3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii. Atitudini nediscriminatorii.  
Descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi acceptarea diferenţelor 
dintre oameni, incluziunea socială.  
Valori dezirabile. Altruismul şi cooperarea. Activismul. Competiţia 
constructivă.  
Iniţierea schimburilor verbale şi a sarcinilor fizice non-conflictuale. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 
 

CLASELE A IX-A ŞI A X-A 
 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul claselor a IX-a 
şi a X-a, elevul va fi 
capabil să: 

Pe parcursul celor doi ani se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin 
mişcare, postură, mimică 
şi gestică, diverse emoţii 

activităţi de explorare a potenţialului expresiv 
corporal, de stimulare a capacităţilor motorii şi 
relaţionale, în scopul acceptării propriei 
individualităţi şi a diferenţelor faţă de ceilalţi; 
activităţi de relaxare, încălzire, activare 
senzorială, coordonare, sensibilizare a 
corpului; exerciţii de gestică şi de mimică; 
mobilitatea fizică; 
jocuri având ca scop dezvoltarea senzorială, 
rafinarea percepţiilor şi formarea unor 
reprezentări complexe, dezvoltarea capacităţii 
de concentrare, stabilizarea atenţiei, 
comunicarea şi coordonarea mişcărilor; 
activităţi de dezvoltare a selectivităţii 
percepţiei, a reprezentărilor complexe şi a 
concentrării atenţiei;  
jocuri pentru dezinhibare şi pentru clădirea 
autostimei.  

1.2. utilizeze în mod 
inovativ şi creativ 
obiectele şi ansamblurile 
de obiecte 

activităţi de transformare creativă a obiectelor; 
activităţi de prelucrare a imaginilor, de 
construcţie de obiecte noi (se vor utiliza 
diverse materiale pentru a face colaje, printuri, 
compoziții și construcții);  
utilizarea calculatorului în realizarea unor 
produse digitale. 

1.3. dobândească variate 
instrumente şi metode de 
exprimare verbală şi non-
verbală   

activităţi care se bazează pe 
multidisciplinaritatea limbajului teatral – 
redactare a eseurilor;  
dans creativ, individual şi de grup; muzică, 
fotografie şi producţie de sunet;  
activităţi de stimulare a motivaţiei învăţării 
pentru celelalte discipline curriculare (limba şi 
literatura română, istorie, geografie, limbi 
străine, informatică), prin analiza unor 
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informaţii din domeniile respective; 
jocurile de rol, încurajarea exprimării cu 
mijloacele oferite de teatru;  
familiarizarea cu personajele din literatura 
autohtonă şi universală.  

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în soluţionarea 
creativă a diverselor 
probleme 

activităţi de improvizaţie pe teme date şi de 
reprezentare spontană a unor situaţii de viaţă, 
prin intermediul jocului scenic;  
activităţi de dezvoltare a sincronizării cu grupul 
prin momente de ansamblu;  
jocuri pentru dezvoltarea memoriei şi a puterii 
de concentrare;  
antrenarea memoriei prin diverse jocuri. 

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii critice. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul claselor a IX-a 
şi a X-a, elevul va fi 
capabil: 

Pe parcursul celor doi ani se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime fluent 
şi corect în comunicarea 
orală 
 

exerciții de respirație, exerciţii de concentrare, 
tehnici de relaxare;  
exerciţii de îmbunătăţire a vocabularului şi a 
dicţiei, exerciţii de intonaţie;  
activităţi de descriere a succesiunilor de 
acţiuni desfăşurate de o persoană sau de mai 
multe persoane;  
activităţi de auto-prezentare, de vorbire 
cursivă, de schimbare a rolurilor în cadrul 
comunicării (emiţător-receptor);  
activităţi de transpunere în vorbire a 
produselor imaginaţiei creatoare (compuneri 
pe teme care dau frâu liber imaginaţiei).  

2.2. să desprindă 
semnificaţiile diferitelor 
mesaje  

activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care să 
dea tuturor elevilor posibilitatea de a participa 
atât la procesul multidirecţional al comunicării, 
cât şi la propria învăţare. 

2.3. interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

activităţi de dezbatere şi de joc de rol, menite 
să permită manifestarea spiritului critic, 
tolerant, deschis şi creativ;  
activităţi de stimulare a imaginaţiei creatoare, 
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corelate cu analiza critică a semnificaţiilor 
unor întâmplări;  
descoperirea modalităţilor în care pot fi 
gestionate diverse situaţii. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul claselor a IX-a 
şi a X-a, elevul va 
dobândi: 

Pe parcursul celor doi ani se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. competenţe 
prosociale (altruism, relaţii 
de cooperare armonioasă 
cu colegii şi cu profesorii, 
promovarea bunăstării) 

activităţi interactive de exersare a lucrului în 
echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei (jocul 
cooperativ, jocul de rol, jocul încrederii); 
activităţi de stimulare a motivaţiei individuale, 
capabile să prevină lipsa de interes şi 
atitudinea de ostilitate faţă de cunoaştere; 
vizionarea în comun a filmelor, exprimarea 
părerilor cu privire la personaje, la fapte şi la 
context; exerciţii imaginative de schimbare a 
cursului unor poveşti/filme. 

3.2. strategii constructive 
de soluţionare a 
conflictelor şi de prevenire 
a eşecului şcolar  

activităţi de învăţare a unor metode de 
relaxare, auto-concentrare şi de autogestiune 
a timpului;  
activităţi de învăţare a formulării unor solicitări;  
activităţi de cerere şi oferire de informaţii 
(jocuri de rol);  
activităţi de susţinere a unor conversaţii cu 
persoane din diverse medii (jocuri de rol); 
promovarea în comunicare a atitudinilor 
potrivite (evitarea negaţiei, a atitudinilor ostile 
sau de anchetă care blochează comunicarea). 

 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 
Utilizări inedite, inovative şi originale ale obiectelor. Utilizări inedite, 
inovative şi originale ale ansamblurilor de obiecte. Acţiuni de 
transformare a obiectelor.  
Elaborări creative (texte/compuneri, vestimentaţie, decoruri, 
imagini şi filme pe calculator, suite de obiecte noi). Prelucrări 
creative ale imaginilor, combinaţii de imagini. Simplitatea creativă.  



94 

1.2. Expresivitate 
Individualitate şi expresie. 
Încurajarea acceptării propriei individualităţi, creşterea stimei de 
sine.  
Conştientizare personală şi dezvoltarea relaţiilor nonconflictuale cu 
colegii şi cu adulţii.   
Expresivitate individuală şi expresivitate de grup. Puterea şi 
performanţa echipei. Modelarea comportamentului, adaptabilitatea 
socială. 
 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 
Situaţia de comunicare. Contextul şi componentele acesteia 
(emiţător, receptor, canal, mesaj). 
Tipurile de comunicare – verbală, nonverbală, orală, scrisă. 
Autoprezentarea şi prezentarea celorlalţi. 
Descrierea unor succesiuni de acţiuni. Vizionarea în comun a 
filmelor, interpretarea acţiunilor. 
Analiza critică a semnificaţiilor unor întâmplări, descoperirea unor 
modalităţi optime de rezolvare a situaţiilor.  
 

3. Competenţe prosociale 
Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii (jocuri de 
rol). 
Formularea politicoasă a unor solicitări. Cererea şi oferirea de 
informaţii. Limbajul nonconflictual, evitarea atitudinilor care pot 
inhiba comunicarea interpersonală. 

 
 
CLASELE A XI-A ŞI A XII-A 

 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul claselor a XI-a 
şi a XII-a, elevul va fi 
capabil: 

Pe parcursul celor doi ani se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi auto-exploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional  

activităţi de relaxare ghidată, de redare a unor 
mişcări spontane (în manieră non-structurată) 
şi a unor secvenţe simple de mişcări; 
memorarea mişcărilor;  
activităţi de exprimare a emoţiilor, asigurând 
concordanţa dintre mimică, gestică, limbajul 
verbal, mişcare, muzică, vestimentaţie şi 
decor; exerciţii de exteriorizare a trăirilor 
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interioare ale personajelor prin gestică, 
mimică, prin timbrul vocii şi volum;  
exerciţii de perfecţionare a calităţii limbajului, a 
pronunţiei şi a intonaţiei. 

1.2. să interpreteze 
personajele din textele 
literare şi istorice, 
adecvate nivelului lui de 
vârstă şi de înţelegere   

activităţi de familiarizare cu conceptele de 
persoană, personaj, rol;  
activităţi de documentare şi de lectură, 
individuale şi de grup;   
activităţi care vizează creşterea interesului 
pentru studiul individual şi pentru lucrul în 
echipă;  
dezvoltarea empatiei emoţionale şi cognitive; 
elaborarea poveştilor în echipe; 
exerciţii de improvizaţie pe teme date şi la 
alegere;  
activităţi de descriere a acţiunilor personajelor, 
de portretizare a acestora; 
proiectarea unor acţiuni de comunicare cu 
personajele respective, schimbarea 
imaginativă a cursului unor poveşti şi a 
scenariilor. 

1.3. să deţină instrumente 
şi metode de exprimare 
verbală şi non-verbală 
diversificată  

activităţi complexe de imagerie dirijată 
(„visarea cu ochii deschişi” pornind de la 
secvenţe muzicale şi literare şi 
povestirea/scrierea conţinutului imaginat); 
activităţi complexe care se bazează pe 
multidisciplinaritatea limbajului teatral – 
descoperirea unor noi metode de auto-
exprimare, cum ar fi elaborarea de poveşti 
pornind de la vizualizarea unor opere de artă 
plastică, a unor mini-documentare pe 
calculator etc. 

1.4. să utilizeze limbajul 
expresiv în reproducerea 
unor situaţii date  

activităţi de exersare a jocului scenic individual 
şi de grup;  
activităţi de evidenţiere a aspectelor expresiv-
emoţionale din conduita proprie şi din conduita 
celorlalţi;  
conştientizarea abilităţilor de a interpreta sau 
de a proiecta un personaj, după caz.  

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 
gândirii critice. 
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a XI-a şi 
a XII-a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul celor doi ani se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. detecteze 
componentele unei situaţii 
de comunicare şi să se 
integreze în comunicarea 
de grup  
 

activităţi de vorbire cursivă, de exprimare 
corectă în comunicarea orală;  
activităţi de exprimare, prin comunicare, a 
conţinuturilor unor experienţe raţionale şi 
emoţionale diverse – jocuri, evenimente de zi 
cu zi, aventuri, întâmplări, poveşti de familie, 
sărbători ş.a.  

2.2. construiască mesaje 
orale, scrise şi grafice, să 
desprindă semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care să 
dea posibilitatea tuturor elevilor de a participa 
la comunicare;  
exerciţii de logopedie, de îmbogăţire a 
vocabularului, de încurajare a corectitudinii şi 
a coerenţei exprimării;  
jocuri de improvizaţie. 

2.3. realizeze portretizarea 
unor persoane, să 
interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

activităţi de dezbatere şi de joc de rol, menite 
să permită manifestarea spiritului critic, 
tolerant, deschis şi creativ în cadrul dialogului; 
activităţi de portretizare a unor persoane, cu 
descrierea rolurilor sociale ale acestora; 
construcţia şi devenirea personajelor;  
activităţi de stimulare a imaginaţiei creatoare, 
corelată cu analiza critică a semnificaţiilor 
unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul claselor a XI-a 
şi a XII-a, elevul va fi 
capabil: 

Pe parcursul celor doi ani se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-şi 
accepte propria 
individualitate în cadrul 
diversităţii 

jocuri de cunoaştere şi de autocunoaştere; 
activităţi de auto-prezentare, de stabilire a 
punctelor comune şi a diferenţelor faţă de 
ceilalţi; 
activităţi de exprimare deschisă a 
preferinţelor;  
activităţi de descoperire a unor punţi de 
legătură între elevii aflaţi în competiţie sau 
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conflict;  
acceptarea individualităţii şi a diversităţii. 

3.2. să iniţieze schimburi 
verbale non-conflictuale 

activităţi de dezbatere etică, însoţite de 
exemple, cu privire la valorile sociale 
importante – altruism, dragostea faţă de 
natură şi cu privire la valorile estetice. 

3.3. să promoveze în 
comportament valori 
prosociale şi să asimileze 
valori estetice 

activităţi de lucru în echipă pe teme date; 
activităţi de stimulare a competiţiei între 
echipe, cu schimbarea periodică a membrilor 
echipelor;  
acţiuni de sensibilizare estetică şi de 
dezvoltare a percepţiei actului artistic – 
vizionarea unor expoziţii, a unor colecții de 
fotografii și de postere, a unor filme şi piese 
de teatru, a reclamelor şi a programelor de 
televiziune etc.;  
încurajarea comentariilor şi a dezbaterilor în 
grup.  

 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor întâmplări reale 
sau imaginare.  
Activarea creativităţii individuale şi de grup prin intermediul 
fantasticului, imaginarului, sunetului şi vizualului.  
Elaborarea unor poveşti pornind de la vizualizarea unor opere de 
artă plastică. Scrierea creativă. Sensibilizare estetică şi 
dezvoltarea percepţiei actului artistic. 
 
1.2. Expresivitate 
Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. Corp, 
gest, mişcare, sunet, semn.  
Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. Formarea 
deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor. Corelaţia dintre 
sunet, mimică şi mişcare scenică. 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 
Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor sociale ale 
acestora. Construcţia şi devenirea personajelor. Planul de idei, 
personajele. Jocul de rol. 
Elaborarea mesajelor orale, scrise şi grafice pe o temă dată în 
funcţie de diferite situaţii de comunicare.  
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Dialogul şi particularităţile acestuia. Factorii care stimulează 
dialogul şi dezbaterea constructivă de idei. 

 Iniţierea schimburilor verbale nonconflictuale, formularea de 
întrebări.  
 
3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii. Dezvoltarea atitudinilor 
nediscriminatorii.  
Autocunoaşterea şi descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi 
acceptarea propriei persoane şi a diferenţelor dintre oameni, 
incluziunea socială.  
Valori dezirabile. Altruismul şi cooperarea. Activismul. Competiţia 
constructivă.  
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