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Creativitate și evaluare în arta pe  calculator 
 

Randamentul intelectual, precum şi potenţialul creativ al oricărui copil în perioada şcolarizării 
depinde de doi factori:  

• de structura lui cognitivă; 
• de posibilităţile oferite de sistemul educaţional. 

Mai mulţi autori constată însă că sistemul educaţional nu numai că nu încurajează, ci dimpotrivă 
inhibă abilităţile creative, prin cultivarea unui comportament stereotip. 

 Factorii inhibitori:  
• factori ce ţin de profesor (accentul pus pe reproducere, lipsa de apreciere a 

originalităţii, sancţionarea curajului de a pune întrebări) 
•  factori ce ţin de elev (tendinţa spre conformism, percepţie de sine devalorizantă, frica 

de ridicol, timiditate, descurajare rapidă etc.) 
•  factori ce ţin de sistemul de învăţământ (supraîncărcare informaţională). 
 

FACTORI POTENȚATORI AI CREATIVITĂȚII 
Factori ce ţin de profesor:  

• atitudine pozitivă faţă de creativitate (să cunoască ce înseamnă creativitate şi care-i 
sunt posibilităţile de dezvoltare a propriei creativităţi),  

• respectarea personalităţii creatoare a elevului (căci de multe ori profesorul 
caracterizează elevii creativi drept: enervanţi, care tulbură liniştea clasei, vin cu idei ciudate, 
doritori de a face totul altfel etc. Este de preferat provocarea elevilor cu idei incongruente, 
neimpunerea propriilor idei, respectarea ideilor inedite şi încurajarea întrebărilor neuzuale  să-
i înveţi să adreseze întrebări , să le reformuleze etc., ),  

• lider democratic (întreţine o atmosferă permisivă, invită grupul să participe, nu 
impune, respectă nevoile elevilor, le oferă credibilitate etc.),  

• creativitate în desfăşurarea orelor (să pună elevii să abordeze o problemă din unghiuri 
diferite, să o interpreteze, să caute independent o soluţie, învăţarea prin descoperire etc.),  

• evaluare de ordin formativ (evaluarea competenţelor, aplicarea cunoştinţelor în 
contexte noi, rezolvarea de probleme, să evidenţieze aspectele pozitive şi progresele 
înregistrate). 

          Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte,pornind 
de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc 
în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul 
temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. 
Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Astfel, 
pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuiesc dezvoltate 
conexiuni noi şi noi concepte. 

 
ETAPELE TEHNICII FLORII DE NUFĂR: 
1. Construirea diagramei, conform figurii prezentate; 
2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei; 
3. Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema; 
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 4 Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 8 cadrane (“flori de 
nufăr”); 

5. Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi consemnarea lor în 
diagramă. Se completează în acest mod cât mai multe cadrane. (“flori de nufăr”); 

6. Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi   aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile 
viitoare.  

centrală.Acestea se trec în cele 8 “petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală, de la A la H, în 
sensul acelor de ceasornic. 

 
Cele 8 idei secundare: 
    − conduita creativă a profesorului; 
    − climatul creativ din clasă; 
    − relaţia elev-elev; 
    − relaţia profesor-elev; 
    − modalitatea de evaluare; 
    − modalităţile de organizare a colectivului; 
    − atitudinea cretivă a profesorului; 
    − cerinţele şcolare. 
Evaluarea ideilor cu privire la stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ poate avea şi o 

utilitate practică. Astfel, ţinându-se cont de sugestiile oferite, se poate reamenaja cercul, creându-se 
astfel un “laborator al creativităţii”, în conformitate cu expectaţiile copiilor.  

Tehnica Lotus poate fi aplicată cu succes atât la şcolarii mici cât şi la adolescenţi şi adulţi. Este 
compatibilă cu multe domenii de activitate şi poate fi un excelent mijloc de stimulare a creativităţii 
elevilor şi de activizare a energiilor, capacităţilor şi important este ca fiecare participant să fie 
încurajat să lucreze, să aibe posibilitatea de a-şi spune părerea şi aceasta să-i fie luată în considerare. 
Toate ideile create sunt communicate şi discutate cu elevii în finalul activităţii. 

 
Este o modalitate de lucru în grup cu mari valenţe formativ-educative. Stimulează şi dezvoltă 

capacităţi creative, inteligenţei interpersonale (capacitatea de a înţelege intervenţiile, motivaţiile, 
dorinţele celorlalţi), ale inteligenţei intrapersonale (capacitatea de autoînţelegere, autoapreciere 
corectă a propriilor sentimente, motivaţii), ale inteligenţei naturaliste (care face omul capabil să 
recunoască, să clasifice, să se Evaluarea la capitolul Power Point am realizat-o prin tehnica Floare de 
Lotus care prin avantajele mai sus menționate (dezvoltarea potențialului creativ, capacitatea de 
autoânțelegere, autoapreciere și dezvoltarea capacității de relaționare în cadrul grupului. 
Acestă tehnică m-i s-a părut cea mai adecvată pentru atingerea scopului propus cu elevii grupei de 
performanță. 
Am stabilit ca tema centrală : Aplicatii practice Power Point “Halloween la cercul de Informatică, iar 
ca teme secundare cele care sunt scrise pe cele 8 petale si sunt prezentate in imaginea de mai 
jos.inspire din mediul înconjurător), ale inteligenţei sociale (capacitatea de relaţionare). 
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PORNID DE LA ANUMITE IMAGINI  ( ACTIVITĂȚI DIN CADRUL CLUBULUI, ARTENERIATE CU 

ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT) ELEVII AU FOLOSIT CUNOȘTINȚE DOBÂNDITE ANTERIOR LA 

COPITOLUL PAINT,UNDE AU ÎNVĂȚAT SĂ DECUPEZE,SĂ LIPEASCĂ,SĂ PRELUCREZE IMAGINI. 
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