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Metode pentru explorarea creativității  

Atelier de Educație Nonformală  

Tema: Creativitatea în viața noastră 

Obiective: 

- Înțelegerea conceptului de creativitate ca abilitate complexă și a importanței acesteia în viața 
noastră; 

- facilitarea unor modalități de descoperire și de îmbunătățire a potențialului creativ; 
- Cunoașterea unor metode de depășire a barierelor care pot apărea în procesul creativității. 

 

Participanți: grup de 10 maxim 20 de  tineri, vârsta + 16 ani. 

Durată: 60 min 

Materiale necesare: flipchart, markere, videoproiector, pălării colorate, coli A4. 

Agenda atelierului 

Energizer: 10 feluri de a folosi un bec. 

Povestea lui Thomas Edison despre succes și eșec, în căutările lui de a îmbunătăți filamentul becului: Nu 
am ratat de 700 de ori, ci am găsit 700 de moduri în care acesta nu va funcționa. Deci, trebuie să 
încercăm altfel. (3 minute) 
 

 

Repere teoretice: Prezentare PowePoint Developing your creativity, în care se prezintă: 

- Ce este creativitatea, concepte cheie; 
- Cum îți poți dezvolta creativitatea; 
- Bariere ale creativității și cele 3 pietre de temelie în evitarea acestora; 
- Metode de dezvoltare a creativității (7 minute) 

 

Exercițiu în echipe: Participanții sunt împărțiți în 4 echipe. Fiecare echipă va avea de studiat o 
modalitate de rezolvare creativă a unei probleme, pe care apoi să o prezinte celorlalți. Echipele vor avea 
la dispoziție materialele necesare (coli flipchart, markere, linkuri către filmulețe tip tutorial, laptop). 
Toate echipele vor avea aceeași problemă de la care se pleacă ( de exemplu talent nevalorificat). Cele 4 
metode propuse sunt: 

- Fishbonediagram (videos.asq.org/fishbone-diagram) 

- Mindmaping (How to Make a Mind Map - The Basics) 

- 6 ThinkingHats (What Is Six Thinking Hats?) 

- Design Thinking Process (The Design Thinking Process, 5 Stages of the Design Thinking Process) 

(20 min) 

Pentru mai multe informații despre metode urmăriți tutorialele sau descărcați prezentarea PowePoint 
Developing your creativity. 
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Expunerea metodelor de către fiecare echipă. După fiecare expunere ceilalți pot pune întrebări 
dacă au nevoie de clarificări. (20 min) 

 

Debriefing:  

În ce moment v-a fost cel mai greu, în activitatea de azi? 

Când ați simțit că ați învățat cel mai mult? 

Cum a fost comunicarea în echipă? Cum v-au ajutat colegii de echipă să depășiți obstacolele? 

Pentru că tot a fost despre creativitate și găsire de soluții, cum ați face altfel în viitor, dacă ar fi să reluați 

această temă? 

Cum vă poate ajuta ceea ce ați aflat astăzi, în viitor? (10 min) 

 

Deși nu este printre metodele aprofundate în lucrul în echipă,  o altă  metodă interesantă este TRIZ. 
Recomandăm participanților câteva tutoriale despre The Theory of Inventive Problem Solving:  
 
TRIZ, A Powerful Methodology for Creative Problem Solving 

 
TRIZ Tales, Part I, Nina at School. 
 
TRIZ: The Theory of Inventive Problem Solving 
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