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Ce este creativitatea?

• ”Abilitatea de a face sau de a aduce în 
existenţă ceva nou, fie că e o soluţie 
nouă la o problemă, o nouă metodă sau 
dispozitiv sau un obiect sau formă dispozitiv sau un obiect sau formă 
artistică” (Britannica, 2010)
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Ce este creativitatea?

• ”abilitatea de a vedea o provocare sau o 
problemă într-o nouă lumină și de a găsi, 
astfel, soluţii care până atunci nu erau 
evidente” (Weston, 2008)evidente” (Weston, 2008)
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Ce este creativitatea?

• „Creativitatea este capacitatea de a produce idei 
originale şi adecvate, şi se bazează pe două tipuri 
diferite de gândire. Primul tip este gândirea 
convergentă - un tip de gândire care se desfăşoară spre 
un singur răspuns, cum ar fi <<48 x 12 =  >>. Cea mai un singur răspuns, cum ar fi <<48 x 12 =  >>. Cea mai 
mare parte a învăţământului nostru acum este orientat 
spre acest tip de gândire. Celălalt tip este gândirea 
divergentă, un tip de gândire care implică deplasarea 
spre exterior de la o problemă în multe direcţii diferite, 
cum ar fi  <<Cât de multe utilizări puteţi să găsiţi de la o 
caramida?>>” (Seamon și Kenrick, 1992)
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Ce este creativitatea?
• Cercetările indică faptul că creativitatea este legată de 

inteligenţă, dar inteligenţa ridicată nu este nici o garanţie 
pentru creativitate. De fapt, peste un IQ moderat (peste 120), 
creativitatea şi inteligenţa sunt independente. De exemplu, 
oamenii de ştiinţă şi ingineri extrem de creativi nu tind să aibă 
rezultate mai bune la testele de inteligenta decât colegii lor rezultate mai bune la testele de inteligenta decât colegii lor 
mai putin creativi. Mai degrabă alţi factori sunt asociaţi cu 
creativitatea. Primul este gândirea imaginativă, capacitatea-
abilitatea de a vedea lucrurile in moduri noi, de a recunoaște 
relaţii, şi de a face noi conexiuni (.....). Al doilea este 
motivaţia-abilitatea intrinsecă de a lucra la ceva pentru 
bucuria pură decât pentru unele recompense externe. Cea de 
a treia este expertiza-abilitatea de a folosi un corp larg şi 
foarte bine organizate sistematic de cunoştinţe” (Seamon și 
Kenrick, 1992).
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Ce este creativitatea?

• „Punctul de vedere pe care îl adopt (faţă de care 
rezultatele cercetărilor mele sunt însă 
independente), că nu există o metodă logică, un 
demers susceptibil să fie reconstruit raţional, prin 
care putem descoperi ceva nou ... căutarea acelor 
legi de cel mai înalt  nivel de generalitate … din 
care putem descoperi ceva nou ... căutarea acelor 
legi de cel mai înalt  nivel de generalitate … din 
care poate fi obţinută, prin pură deducţie, o 
imagine asupra lumii. La aceste legi … nu duce 
nici un drum logic, ci numai o intuiţie bazată pe 
ceva de tipul unei contopiri (Einfühlung) cu 
obiectele experienţei.” (Popper, 1981)
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Imaginaţia, imaginarea unor ”lumi 
posibile”

• Peter Brian Medawar, laureat al Premiului 
Nobel: spunea ”orice cercetare știinţifică 
începe întotdeuna prin inventarea unei lumi 
posibile sau al unui fragment al acestei lumi” posibile sau al unui fragment al acestei lumi” 
(Verone, 1983).
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Elementele caracteristice persoanelor
creative

• ”Oamenii creativi sunt critici: ei nu se opresc la 
ceea ce este ‚dat’ și (așa-zis) ‚evident’. Ei sunt 
creativi: fac un obicei din a gândi într-un mod 
mai deschis și flexibil și anticipează. ... mai deschis și flexibil și anticipează. ... 
Creativitatea poate necesita un anumit grad 
de ludic ...” (Weston, 2008).
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Elementele caracteristice persoanelor
creative

Stilurile de gândire creativă includ (Amabile, 1997): 
• Spargerea tiparelor, renunţarea la modele
• Înţelegerea, conștientizarea complexităţii problemei considerate
• Deschiderea către noi opţiuni
• Suspendarea judecăţii, generarea a cât mai multor idei fără a le 

judeca imediatjudeca imediat
• Gândirea deschisă către relaţii între idei
• Memoria precisă – memorarea multor lucruri favorizează găsirea de 

idei noi
• Spargerea scenariilor, a obieceiurilor
• Percepţia inedită, din altă perspectivă decât cea uzuală
• Folosirea unor jocuri, a unor ”trucuri” sau indicii
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Caracteristicile proceselor de creaţie

• Procesele creative au în mod normal cinci pași
(Csikszentmihalyi, 1996):

• Prepararea – imersiunea în aspectele
problematice intersante și stârnirea curiozităţii

• Incubarea – ‘răsucirea’ (‘churn’, în engleză) ideilor• Incubarea – ‘răsucirea’ (‘churn’, în engleză) ideilor
în jurul pragului conștiinţei

• Sclipirea, iluminarea (‘insight', în engleză) 
momentul de "Aha!", când începe să se întrevadă
soluţia

• Evaluarea – decizia dacă idea este corectă și
valoroasă.
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Exemplu de problemă 
(rezolvată doar colaborativ)

• Three years ago, men made up two out of every three 
internet users in America. Today the ratio of male to 
female users is about 1 to 1. In that time the number 
of American females using the internet has grown by 
30,000,000, while the number of males who use the 

19 September 2006 CRIWG 2006 - Medina del Campo

30,000,000, while the number of males who use the 
internet has grown by 100%. By how much has the 
total internet-user population increased in America in 
the past three years? (A) 50,000,000 (B) 60,000,000 
(C) 80,000,000 (D) 100,000,000 (E) 200,000,000
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Polyphony

• “The deconstructivist attack (…) – according 
to which only the difference between 
difference and unity as an emphatic 
difference (and not as a return to unity) can 
act as the basis of a differential theory (which 

19 September 2006 CRIWG 2006 - Medina del Campo

act as the basis of a differential theory (which 
dialectic merely claims to be) – is the 
methodical point of departure for the 
distinction between polyphony and non-
polyphony.” 



Tehnici de stimulare a creativitatiiTehnici de stimulare a creativitatii
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Brainstorming

• Echipa este un rezervor de idei. Ideile unor 
colegi (chiar greșite) pot genera celorlalti idei  
similare sau diferite, induse de ideile grupului.

• Echipa este un stimulent, între membrii ei de • Echipa este un stimulent, între membrii ei de 
multe ori stabilindu-se o solidaritae, o 
comunitate cu un ţel comun.

• Complementaritatea (vârstă, pregătire, 
specialitate, personalitate) este de dorit, .

• Sunt reduse blocajele.
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Brainstorming

• Reguli (Verone, 1983):

• Echipa trebuie să aibă între 3 și 10 (optim 5) 
participanţi

• Orice idee este acceptată, oricât de • Orice idee este acceptată, oricât de 
”năstrușnică”

• Nu sunt permise criticile

• Există un ”lider” care înregistrează ideile și 
apoi, eventual împreună cu o ”comisie”, triază, 
ajustează, combină și propune alte sesiuni. 
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Metode derivate din Brainstorming 

• brainwriting, nominal group technique, group 
passing technique, team idea mapping, 
Brainstorming electronic, 6-3-5 brainwriting etc. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming).(http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming).

• Aceste metode încearcă să elimine puncte slabe 
ale metodei, cum ar fi influenţa negativă pe care 
grupul o poate avea asupra performanţelor 
individuale (conform și criticilor discutate mai jos)
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Metoda Brainstorming are și critici 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming)

• Unii participanţi pot fi uneori mai puţin productivi în 
furmizarea de idei dacă știu că ceea ce spun este judecat în 
grup. 

• Uneori se poate intra într-un blocaj așteptând să termine 
ceilalţi ce au de spus. Raportarea performanţei personale la ceilalţi ce au de spus. Raportarea performanţei personale la 
cea a grupului și considerarea că este mai mare decât a 
celorlalţi poate fi o altă cauză a reducerii nivelului de 
contribuţie. 

• O ultimă cauză a unei performanţe reduse a productivităţii 
grupului este o estimare greșită, supradimensionată, a calităţii 
rezultatelor obţinute (fenomen similar probabil cu cel de 
„group think” 
(http://www.psysr.org/about/pubs_resources/groupthink%20
overview.htm). 
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Metoda ”Philips 66”

• Variantă a metodei brainstorming, în care 
echipele au 6 (eventual 5) participanţi și discuţia 
durează 6 minute. Există un lider (ales de mebrii 
echipei) care joacă rolul unui fel de secretar. Se 
poate folosi pentru grupuri mari, împărţite în poate folosi pentru grupuri mari, împărţite în 
aceste mici grupuri. Există și o variantă (metoda 
”SPEE”) care face o eliminare etapizată, alegând 
din fiecare echipă cei mai productivi participanţi 
și se formează cu ei n/2, n/3 sau n/4 echipe 
(Verone, 1983).
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Metoda Delphi

• Bazată pe idea unei iterări a folosirii unor chestionare 
pentru a afla opinia unor specialiști despre un anume 
fapt și de aajunge la un consens. La fiecare ciclu 
rezultatelor chestionarelor se trimit participanţilor ca 
un feed-back și are loc apoi o nouă trimitere a 
chestionarelor (Verone, 1983). chestionarelor (Verone, 1983). 

• Esenţa metodei Delphi este formarea consensului în 
urma feedbackurilor repetate. De remarcat că, în 
condiţiile actuale ale reţelelor de socializare pe web are 
loc un fenomen similar, cu deosebirea că în acest caz, 
participanţii pot să nu fie doar specialiști. Bineînţeles 
însă că se poate restrânge participarea doar la 
specialiști, prin limitarea accesului la reţeaua socială. 
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Metoda ”FRISCO”

• Acestă metodă (propusă de un arhitect, un 
inginer, un fizician și un economist din San 
Francisco) este o metodă de creativitate de grup 
care folosește două echipe (de investigaţie și de 
inferenţă) un chestionar și un brainstorming cu 
roluri (”regizat” – ”staged brainstorming”, în 
inferenţă) un chestionar și un brainstorming cu 
roluri (”regizat” – ”staged brainstorming”, în 
engleză). Echipa de investigaţie cuprinde 12-15 
persoane cu experienţă (în vârstă), cu 
competenţe domeniu, care examinează în detaliu 
problema analizată, investighează critic soluţiile 
posibile și dificultăţile preconizate (Verone, 1983).
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Metoda ”FRISCO”

• Echipa de inferenţă  este formată din 5-6 specialiști 
(tineri, cu mai puţină experienţă) care primește o listă 
cu probleme (”check-list”). Ei trebuie să găsească idei, 
rezolvări inedite. În ambele echipe este recomandat să 
existe un matematician și un psiholog.

• Brainstormingul regizat poate fi efectiv, cu 2-6 ședinţe • Brainstormingul regizat poate fi efectiv, cu 2-6 ședinţe 
sau ”socratic”, ”mental”. Rolurile atribuite 
participanţilor sunt: ”Tradiţionalistul”, ”Exuberantul”, 
”Pesimistul” și ”Optimistul”, ei fiind așezaţi într-o 
anumită configuraţie (împreună cu un lider și un 
secretar) și având iniţial cuvântul în această ordine 
(Verone, 1983).
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Analiza morfologică

• Această metodă a fost elaborată de V. Zwicky 
și se bazează pe ideea ”mașinii de făcut 
raţionamente” a lui Raymundus Lullus (1235-
1315) și a Principia Charasteristica Universalis 
a lui Leibniz. Ideea acesei metode este de a a lui Leibniz. Ideea acesei metode este de a 
combina în diverse modalităţi cuvinte aflate în 
diverse grupuri. I.P. Guilford a propus un 
model al ”structurii intelectuale integrate”, 
care se bazează pe aceeași idee (Verone, 
1983).
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Metoda sinecticăMetoda sinectică
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Metoda sinectică

• Seligmann (2007) precizează că termenul „sinectică” 
vine din greacă, din cuvintele „syn” și „ektos”, 
semnificând fuziunea unor idei diverse. Tot ea 
evidenţiază că sinectica implică combinarea 
„straniului” și a „familiarului”, a obișnuitului cu 
neobișnuitul, a treceri de la una la alta, făcând ca neobișnuitul, a treceri de la una la alta, făcând ca 
neobișnuitul să fie obișnuit, adică să putem să ne 
familiarizăm cu o nouă problemă, și ca obișnuitul să fie 
neobișnuit, adică să putem găsim elemente noi ăn ceea 
ce deja avem. Din această perspectivă, este explicabilă 
utilizarea predilectă a metaforelor în sinectică, 
deoarece ele sunt o modalitate de descrie ceva nou, 
„straniu” prin ceva „familiar”.

S. Trausan-Matu 30



Metoda sinectică

• Serge Racine (2011) definește sinectica ca o 
„tehnică de utilizare a gândirii metaforice 
pentru a reuni diverse elemente și a obţine o 
nouă perspectivă”. nouă perspectivă”. 
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Metoda sinectică

• Verone (1983) consideră că sinectica pleacă de 
la următoarele trei principii:

• Nu există o deosebire esenţială între creaţia 
artistică și cea tehnic-știinţificăartistică și cea tehnic-știinţifică

• Inspiraţia poate fi stimulată și chiar organizată

• Metafora, ca reunire a două imagini, este 
instrumentul principal al creaţiei.
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Metoda sinectică

Gordon (1961, conform Duin et. al, 2009) dă o importanţă 
deosebită aspectelor psihologice ale metodei sinectice. 
El identifică trei presupuneri fundamentale ale 
acesteia:

• Creativitatea este sporită când suntem conștienţi de 
procesele psihologice care o controleazăprocesele psihologice care o controlează

• Componenta emoţională a comportamentului creativ 
este mai importantă decât cea intelectuală (iraţionalul 
e mai important decât componenta intelectuală)

• Componentele emoţionale și raţionale pot fi înţelese și 
folosite ca instrumente precise de creștere a 
creativităţii
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Modalităţi de aplicare a tehnicii 
sinectice

Echipe pluridisciplinare, de exemplu, cu 10-12 
persoane de competenţe diferite. Spre deosebire 
de brainstorming, se urmează căteva etape 
precise în discuţia avută de către participanţi 
(Verone, 1983):(Verone, 1983):

• Enunţarea problemei – PAG (”Problem As Given”)

• Distorsionarea temei – PAU (”Problem As 
Understood”)

• Rezolvarea problemei – PAA (”Problem As 
Applied”)
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Gretchen Chern și Rebecca Mahl (2011), 
consideră că sinectica este formată dintr-un 
ciclu cu trei „R”:

– Referinţa – definirea problemei– Referinţa – definirea problemei

– Reflecţia – investigare a problemei folosind 
imaginaţia, explorarea alternativelor, translaţii

– Reconstrucţia – reinventarea sau transformarea 
problemei
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În (Duin et al., 2009) este descris un proces cu șase pași (plecând de la Gunter 
et al. (1995), (Canady and Rettig, 1996); vezi și (Seligmann, 2007)):

• Descrierea subiectului – Este ales un subiect și toţi participanţii trebuie să-
l descrie în discuţii în mici grupuri și să scrie apoi individual un paragraf 
despre el. Sunt selectate cuvinte descriptive importante

• Crearea de analogii directe – Moderatorul alege un alt cuvânt sau subiect 
și cere participanţilor să facă o listă de cuvinte cu aceleași caracteristici cu 
cele selectate la primul pas (printr-o analogie directă). De exemplu, 
analogia venă-șosea în care sunt identificate cât mai multe corespondenţe 
(Seligmann, 2007)

• Descrierea unei analogii personale plecând de la una din analogiile de la • Descrierea unei analogii personale plecând de la una din analogiile de la 
pasul anterior. Participanţii devin obiectul selectat și descriu cum este să 
fii acel obiect, ei empatizează cu el (Seligmann, 2007). De exemplu, 
compararea unei celule sanguine cu înseamnă traficul pe șosea 
(Seligmann, 2007)

• Identificarea conflictelor și a unor paradoxuri, de exemplu, cheagurile de 
sânge sunt „ucigașii care salvează vieţi”, pot genera infarct dar au rol să ne 
salveze de hemoragii (Seligmann, 2007)

• Crearea unei noi analogii directe, plecând de la rezultatele pasului anterior

• Re-examinarea problemei iniţiale pentru a găsi o nouă descirere
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Gretchen Chern și Rebecca Mahl (2011) au o secvenţa de cinci 
pași asemănătoare:

• Producerea unui paradox (para-doxos = contra-opiniei) –
pentru a găsi esenţialul într-o problemă se caută afirmaţii 
contradictorii dar care exprimă ceva real „un model 
alternativ”, „Un cer de iad", 

• Producerea unei analogii sau metafore – „Un fileu este ca o 
pânză de păianjeni”

• Producerea unei activităţi unice pentru a 
identifica funcţia crucială a unei analogii, o identifica funcţia crucială a unei analogii, o 
descriere a modului de funcţionare a ceva sau actele pe 
care îl face special. "Pânza e folosită de păianjeni pentru
a prinde muşte pentru a se hrăni"

• Producerea unei echivalenţe – considerarea unui context la 
o problemă, vederea problemei într-o formă alternativă, de 
exemplu, „ în loc să se prindă muște putem prinde pești”

• Producerea unei idei noi
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Există mai multe aplicaţii ale pseudologiei (Verone, 1983):
• Metoda divergenței, sau a ”avocaților”, folosește 

echipe și multiple sesiuni prin care se pun în opoziție 
soluții la o problemă și reversul lor.

• Metoda Moliere, a ”profanlor” sau IWI (Imagination 
Without Inhibitions) folosește contribuțiile unor 
neinițiați pentru a găsi soluții la probleme la care nu se 
mai știu căi de abordare.

• Metoda Sherlock Holmes, a detectivului, căutarea • Metoda Sherlock Holmes, a detectivului, căutarea 
soluției acolo unde pare cel mai puțin probabil.

• Metoda cuplurilor aleatorii, în care două echipe propun 
două liste cu același număr de cuvinte, una cuvinte din 
domeniul considerat, iar a doua cuvinte care n-au 
legătură cu domeniul.  Cuvintele din cele două liste 
sunt asociate la întâmplare (Verone, 1983) ceea ce 
potenţial generează metafore. 
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Instrumente de sprijinire a creativităţii
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PolyCAFe
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