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În articol se pune accent pe strategia dezvoltării potenţialului creativ al viitorilor ingineri. În el este caracterizată 

adaptarea metodelor creatologice la predarea disciplinelor grafice şi a celor de specialitate, fiind considerată una dintre 
principalele direcţii de inovare a procesului de învăţământ, pe motiv că este modalitatea directă de exersare şi de antre-
nare a creativităţii, de transformare a potenţialului creativ în produs de creaţie.  
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EDUCATIONAL STRATEGIES ACTIVATORS CREATIVITY ENGINEERING STUDENTS 
The article focuses on the development strategy of the creative potential of future engineers. In it the adapting of 

creatologic methods  are characterized in the teaching of graphic disciplines and specialty ones, being considered as one 
of the main directions of innovation of education process, because that is the direct way of exercising and training  crea-
tivity, the transformation of creative potential in product creation. 

Keywords: strategy, creativity, engineering, graphic disciplines, creative, curricula. 
 
 
În condiţiile societăţii contemporane, politica educaţională în domeniul ingineriei este orientată spre stra-

tegia dezvoltării potenţialului creativ al viitorilor ingineri, determinând poziţii teoretice complementare în 
diverse domenii ştiinţifice. 

Din punct de vedere pedagogic, ştiinţa educaţiei urmăreşte dezvoltarea implicită a creativităţii viitorilor 
specialişti pe plan didactic prin asigurarea caracterului creativ în cadrul disciplinelor grafice, generale şi de 
specialitate, iar pe plan educativ – prin organizarea unor activităţi complementare specifice domeniului ingi-
neresc. 

Creativitatea inginerilor, a cărei premisă constă în asigurarea potenţialului creativ complex al studenţilor 
din instituţiile de învăţământ superior tehnic, este, în formularea lui H.Offner (1967), „instrumentul esenţial 
al inovaţiei tehnologice”. 

Conţinutul învăţământului superior ingineresc actual include reforme benefice pentru dezvoltarea creati-
vităţii studenţilor. Restructurarea conţinutului de pregătire profesională, prevăzută de planul de studii al dis-
ciplinelor grafice, creşte ponderea metodologică, favorizând identificarea şi rezolvarea problemelor în do-
meniu. În inginerie introducerea disciplinelor grafice în curricula formativă la studenţi inclusiv: „Geometria 
descriptivă”, „Grafica inginerească”, „Bazele grafice ale proiectării”, prin dimensiunea lor interpretativă şi 
metodologică, conduce la efecte majore în pregătirea inginerilor. O disciplină nouă, compatibilă, modernă, 
aplicată în inginerie este şi „Bazele grafice asistate de calculator” (din domeniul de specialitate al facultăţilor 
de inginerie), disciplină care are un impact pozitiv asupra creativităţii prin faptul că se constituie din instru-
mente mentale eficiente în descoperirea unor soluţii noi ale problemelor, inclusiv informatizarea tehnologii-
lor clasice, deschiderea unui câmp vast al inovării în domeniul de specialitate la multiple niveluri. Cursurile 
interdisciplinare care se regăsesc în planurile de învăţământ ale secţiilor de specializare, inclusiv disciplinele 
grafice „Bazele grafice asistate de calculator”, „Design industrial”, lărgesc orizontul de cunoaştere al studen-
ţilor, îmbogăţesc vocabularul tehnic, contribuie la sporirea productivităţii muncii şi a potenţialului creativ.  

Structurarea în forme unitare a unor activităţi didactice diferite la aceeaşi disciplină prin integrarea even-
tuală a mai multor discipline în curricula formativă cu obiective complexe (de exemplu: curs(uri)–lucrări 
grafice-laborator–proiect–practică) permite păstrarea dominantei în captivarea studenţilor prin durata desfă-
şurării activităţilor, în cazul în care ele sunt organizate pe parcursul mai multor semestre sau modalitatea de 
mobilizare cu care focalizează preocupările acestora în cazul în care sunt organizate sub formă intensivă. În 
ambele cazuri cresc şansele unor abordări creative, prin durata incubaţiei în prima variantă ori prin facilitarea 
momentului de intuiţie şi iluminare. 

Într-o lucrare de sinteză privind tendinţele actuale şi de perspectivă ale instruirii învăţământului superior, 
I.Neacşu (1990) precizează valenţele creative ale principalelor metodologii în curs de asimilare. Metodolo-
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giile de tip comunicativ–explicativ, prin relevarea problemelor încă nerezolvate, provoacă studentul, formân-
du-i atitudini de implicare, stimulându-i interesele, sugerându-i oportunităţi de creaţie. Metodologiile de tip 
interogativ favorizează elaborarea unor alternative de interpretare a situaţiilor-problemă sau de rezolvare a 
acestora, consolidând înclinaţiile euristice ale studentului. Metodologiile destinate lucrărilor individuale, care 
urmăresc formarea şi dezvoltarea creativităţii la studenţi, modelează configuraţia psihică creativă în toate 
componentele sale. Extinderea metodologiilor de tip stimulativ şi a tehnicilor de sensibilitate (lucrări grafice, 
rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice) contribuie la sporirea semnificativă a creativităţii în procesul 
de învăţământ, prin antrenarea integrală a personalităţii în asemenea activităţi.  

Adaptarea metodelor creatologice la predarea disciplinelor grafice şi a celor de specialitate este considerată 
una dintre principalele direcţii de inovare a procesului de învăţământ, pe motiv că este modalitatea directă de 
exersare şi de antrenare a creativităţii, de transformare a potenţialului creativ în produs de creaţie.  

Din punct de vedere metodologic, stimularea creativităţii studenţilor ingineri nu cuprinde includerea unor 
discipline creatologice de învăţământ. Cantitatea şi calitatea cunoştinţelor este verificată prin aplicabilitatea 
lor în cazul apariţiei situaţiilor-problemă. 

Studierea disciplinelor grafice, inclusiv „Geometria descriptivă”, „Desenul tehnic”, „Grafica inginereas-
că”, constă în conştientizarea necesităţii utilizării cunoştinţelor dobândite prin intemediul studiului materiilor 
generale şi de specialitate pentru asimilarea de noi cunoştinţe, pentru formularea şi rezolvarea unor probleme 
noi, dar şi de familiarizare a viitorilor specialişti cu metodele creative aplicate în rezolvarea problemelor şi 
cu tehnicile de comunicare şi difuzare a soluţiilor proprii. 

Disciplinele grafice contribuie la valorizarea internă şi externă (socială) mai eficientă a cunoştinţelor obţi-
nute pe parcursul studierii unor strategii personale de autorealizare spre satisfacţia persoanei şi în interesul 
progresului social. 

Prin urmare, dezvoltarea creativităţii, ca obiectiv educaţional, presupune includerea unor discipline spe-
cializate, grafice în planul de învăţământ care, împreună cu materiile tradiţionale, ar putea fi considerat o 
curriculă formativă specializată. 

Activarea potenţialului creativ, ca scop educaţional, poate fi realizată printr-o strategie implicită (plan de 
învăţământ, curricula, programe analitice) sau explicită (pregătirea cadrelor, creativitatea lor). 

Interesele sociale, creativitatea fiecărui membru al societăţii – sursa primară a progresului umanităţii în 
ansamblu – este determinată de civilizaţia contemporană. Tendinţa spre progres şi evoluţia din ce în ce mai 
accelerată a acestuia este o lege naturală a societăţii umane şi fiecare generaţie trebuie să fie pregătită pentru 
a participa la asigurarea viitorului acestuia, sistemul social mondial fiind acel care integrezează, în ritm potri-
vit, sistemele sociale naţionale. 

Principalul factor care prefigurează poziţia de mâine a unei naţiuni în lume este calitatea educaţiei naţio-
nale. Prin urmare, cultivarea creativităţii individuale şi de grup în sistemul de învăţământ în general, iar în 
cel superior ingineresc în special, este obiectivul principal al educaţiei. 

Problema creşterii potenţialului creativ la studenţii ingineri este actuală şi susţinută de argumente forte, 
luându-se în calcul condiţiile sociale de azi şi individualitatea tinerilor în special. 

Legea învăţământului sugerează o abordare globală a activităţii modelatoare, în care însuşirea cunoştinţe-
lor, formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective, a abilităţilor practice, profesionalizarea 
ş.a. nu reprezintă finalităţi, ci condiţii pentru elaborarea competenţelor personale de autorealizare prin creaţie 
în sensul cel mai larg, cel de proiectare a propriei identităţi, unice şi irepetabile, în activităţile personale şi/ 
sau rezultatele acestora. 

Asigurarea caracterului creativ al educaţiei instituţionalizate în domeniul tehnic, în virtutea principiului 
metodologic, este îngrădită şi de unele aspecte ale formării personalului didactic. Curricula de profesionali-
zare a viitorilor profesori şi programele de perfecţionare asigură informarea teoretică şi formarea practică 
necesare unei activităţi competente. Slaba statuare a dezvoltării creativităţii, ca cerinţă educaţională focaliza-
toare a preocupărilor formative, este generată şi de faptul că asigurarea caracterului creator al activităţii de 
predare, învăţare şi evaluare nu figurează printre principiile procesului de învăţământ, aşa cum sunt reflectate 
în majoritatea tratatelor de pedagogie. 

Principiul formativ pe care-l considerăm drept argument al oportunităţii creşterii potenţialului creativ în 
învăţământul superior tehnic este cel al necesităţii de a corela curricula educaţională cu specificul reactuali-
zării profesionale permanente a acesteia. 
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Cât priveşte învăţământul superior tehnic, de exemplu, stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ al 
studenţilor este o preocupare instituţionalizată, cu tradiţie în ţările exportatoare de tehnologii. Au trecut deja 
40 de ani de la desfăşurarea „Conferinţei Naţionale de Educaţie Inginerească Creativă” (SUA, 1965), care 
poate fi considerată o tradiţie. Premisă întru asigurarea creativităţii inginereşti prin dezvoltarea potenţialului 
creativ complex al studenţilor din instituţiile de învăţământ superior tehnic, în opinia lui Offner, este un 
instrument al inovaţiei tehnice. 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova organizează iniţierea în creaţia tehnică în virtutea obiectivelor 
educaţionale proprii instituţiei. Disciplinele destinate realizării acestui obiectiv sunt cele grafice cu statut 
diferit de la o facultate la alta, dar şi ca spaţiu diferit în planul de învăţământ; la unele facultăţi figurând cu 
statut obligatoriu, iar la altele fiind prevăzute disciplină opţională sau facultativă de studiu. O investigare 
informativă sumară demonstrează că la toate facultăţile aceste discipline se bucură de o bună audienţă din 
partea studenţilor. 

Proiectarea aplicaţiilor sub forma activităţilor de laborator cunoaşte implicaţii pozitive cunoscute, ce pot 
fi exprimate prin: participarea integrală şi ritmică a studenţilor în program datorită obligativităţii frecventării; 
participarea activă datorită setului aperceptiv pe carc-1 induc pe marginea conţinutului practic al activităţii şi 
metodelor didactice utilizate. 

Organizarea curriculară a dezvoltării creativităţii în cea mai răspândită formă este cea a coordonării şi sti-
mulării activităţii de pregătire a proiectului de diplomă. 

Sunt cunoscute încercări de a organiza unele cercuri de creaţie, centre de excelenţă cu participarea studen-
ţilor, unele „ateliere” de rezolvare creativă a diverselor probleme ş.a., constituite din grupuri de creaţie tehni-
că cu implicarea în acţiuni catalizatoare, cum ar fi: concursuri de creaţie tehnică tematică, olimpiade ori con-
ferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări. Predarea disciplinelor grafice, la UASM, ca şi la alte unităţi din 
învăţământul superior tehnic, este asigurată de cadre didactice de specialitate tehnică (ingineri) sau din domenii 
cu profil umanist (psihologi, pedagogi). În funcţie de denumirea disciplinei, conţinuturi tematice foarte ase-
mănătoare sunt predate fie de ingineri (Inventica), fie de psihologi (Psihologia sau Psihosociologia creativi-
tăţii), dar în ambele situaţii se poate intui o abordare unilaterală, o supralicitare a posibilităţilor de „algorit-
mizare” a creaţiei în domeniul tehnic sau, dimpotrivă, a nivelului de inspiraţie, a imaginaţiei libere, a ciber-
neticii inconştiente. 

Obiectivele prevăzute de programele analitice urmăresc îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor din dome-
niul creaţiei tehnice şi asimilarea de către ei a bazelor logico-matematice ale creaţiei tehnice, a principiilor 
proiectării creative, a metodologiei implementării industriale a noutăţilor tehnice.  

Evaluarea cunoştinţelor se realizează prin metode clasice, inclusiv evaluare finală scrisă sau aprecierea 
produselor activităţii (lucrări grafice, rezolvări de probleme).  

 

Concluzii 
• Cantitatea informaţiei pertinente deţinute de studenţi se identifică pe baza modului de tratare de către 

aceştia a unor subiecte propuse în cadrul cursurilor şi seminarilor, la elaborarea lucrărilor grafice şi a proiec-
telor individuale. 

• Operaţionalizarea cunoştinţelor studenţilor se determină pe baza modului de tratare de către studenţi a 
unor subiecte neabordate ca atare (rezolvarea problemelor de caz), realizarea unui proiect, a unor lucrări prac-
tice realizate la computer. 

• Gradul de participare activă a studenţilor este reflectat de numărul de intervenţii pertinente, de diver-
sitatea acestora (întrebări, problematizări, alternative de soluţii posibile, opinii formulate), de originalitatea 
lor, de gradul de elaborare, de avansare, de finalizare a unor produse de creaţie pe parcursul întregului curs. 

• Majoritatea cercetătorilor evidenţiază diferiţi factori ai creativităţii – de la factori cognitivi la cei de 
personalitate. În dezvoltarea creativităţii se remarcă stilul cognitiv, atitudinile creative şi motivaţia. 

• Factorul motivaţional este determinat de conştientizarea de către studenţi a materiei teoretice şi aplicarea 
ei în realizarea diverselor proiecte, lucrărilor grafice, la rezolvarea problemelor specifice domeniului ingineresc. 
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