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INTRODUCERE 

 

 

De-a lungul întregii noastre evoluŃii, viaŃa ne este condusă de emoŃii, ele generează acele 

neuropeptide, acele “telegrame” ale creierului care ne inundă corpul şi ne pot schimba însăşi 

conştiinŃa, emoŃiile noastre sunt însoŃitorii noştri oriunde ne-am  duce. 

Până nu demult emoŃiile erau considerate ceva de care trebuie să scapi pentru a nu avea 

neplăceri. EmoŃiile sunt însă resurse energetice importante care ne ajută să înfruntăm situaŃiile 

dificile ce ne marchează existenŃa. EmoŃiile ne pot face mai bogaŃi, cunoscându-le, respectându-

le, educându-le şi conferindu-le “inteligenŃă” vom putea croi cu generozitate şi largheŃe 

abordarea perspectivei umane. 

. Dezvoltarea competenŃelor emoŃionale este deosebit de importantă, deoarece lecŃiile 

emoŃionale învăŃate ne facilitează adaptarea la mediu.   

Prin exerciŃiu, răbdare, perseverenŃă, inteligenŃa emoŃională poate fi învăŃată, iar 

copilăria şi adolescenŃa sunt ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiurile emoŃionale 

esenŃiale care ne vor domina întreaga existenŃă. 

InteligenŃa emoŃională ar trebui să constituie, alături de inteligenŃa cognitivă cealaltă 

bornă de hotar în educaŃie. 

Lucrarea de faŃă îşi propune, cu ajutorul metodelor de stimulare a creativităŃii şi a 

tehnicilor experienŃiale, să dezvolte inteligenŃa emoŃională şi subcomponentele sale, să modifice 

convingerile despre sine, lume şi viaŃă şi nu în ultimul rând, să elimine blocajele creativităŃii 

eliberând potenŃialul creativ latent.  

Avem credinŃa că, instituŃionalizarea educării emoŃiilor reprezintă o investiŃie aparte, cu 

bătaie lungă care are nevoie de susŃinere din partea tuturor acelora care sunt implicaŃi în 

creşterea şi educarea copiilor şi a tinerilor şi care sunt conştienŃi de influenŃa pe care o pot 

exercita asupra omului, modelându-l.  
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Capitolul I 

Problema inteligenŃei emoŃionale 

       

  

 

I.1 Însemnătatea emoŃiilor 

EmoŃiile constituie evaluări sau judecăŃi pe care le facem asupra lumii, deci depind de 

modul în care o persoană analizează o situaŃie. 

EmoŃiile au două mari roluri în viaŃa psihică: ne monitorizează nevoile de bază, 

informându-ne despre o necesitate, o pierdere sau o saturaŃie. Fără energia noastră emoŃională 

nu mai suntem conştienŃi de nevoile proprii fundamentale. EmoŃiile ne dau, în acelaşi timp şi 

combustibilul sau energia necesară pentru a acŃiona, o emoŃie este energie în mişcare. Această 

energie ne impulsionează să obŃinem ce avem nevoie. 

 

I.1.1 Rolul educaŃiei în dezvoltarea emoŃională 

Un nivel ridicat al inteligenŃei emoŃionale este în strânsă legătură cu căldura parentală, 

ataşamentul securizant (Mayer, 2001). 

Cele mai inadecvate tipare emoŃionale de care dau dovadă părinŃii sunt după S.Hein (1996) 

următoarele: ignorarea tuturor sentimentelor sau a cererilor de atenŃie, indulgenŃa excesivă, 

manifestarea dispreŃului, lipsa de respect faŃă de sentimentele copilului. Drept consecinŃă, 

copilul va dezvolta dezordini comportamentale, neânŃelegându-şi propriile emoŃii şi disociindu-

se de ele. 

Abordăm de asemenea în acest subcapitol motivele pentru care părinŃii obstrucŃionează 

neintenŃionat dezvoltarea emoŃională a copiilor şi blocajele de ordin emoŃional. 

 

I.1.2 Abordarea emoŃiilor din perspectiva diferitelor teorii 

Acest subcapitol tratează principalele teorii care încearcă să explice emoŃiile respectiv: teoria 

nintelectualistă, teoriile fiziologice periferice şi centrale, teoriile cognitive. 

 

I.1.3 Rolul culturii în manifestarea emoŃiilor 

ExperienŃa socială influenŃează atitudinile faŃă de emoŃii, creează reguli de manifestare şi 

receptare, dezvoltă şi reglează situaŃiile particulare care vor determina cel mai rapid apariŃia unei 

emoŃii. 
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Expresiile emoŃionale sunt comune culturilor diferite, există însă şi unele emoŃii care 

sunt realmente specifice unor anumite culturi precum: starea de „a fi mistreŃ”, „amae”, 

„mudita”. 

 

I.1.4  Suportul biochimic al emoŃiilor 

EmoŃiile implică o orchestrare a activităŃii circuitelor din întregul creier, în special în 

lobul frontal, care adăposteşte funcŃiile de comandă ale creierului (cum ar fi planificarea). 

Nucleul amigdalian este activ în special în trăirea emoŃiilor negative, cum ar fi teama. O altă 

zonă implicată este lobul parietal, o arie a creierului unde se adună toate reprezentările furnizate 

de simŃuri cum ar fi vederea, auzul sau pipăitul. Lobul parietal joacă de asemenea un rol şi în 

reprezentările mintale, ca atunci când vedem ceva cu „ochiul minŃii”. 

 

I.1.5 Definirea şi caracterizarea inteligenŃei emoŃionale 

 

INTELIGENłA EMOłIONALĂ este abilitatea de a percepe şi exprima emoŃii, de a 

asimila emoŃii în gândire, de a înŃelege şi judeca cu ajutorul emoŃiilor şi de a regla emoŃiile 

proprii şi ale altora (Mayer, Salovey, Caruso, 2002). 

În acest subcapitol trecem în revistă principalele orientări privind componentele 

inteligenŃei emoŃionale reprezentate de John D.Mayer şi Peter Salovey, Reuven Bar-On şi 

Daniel Goleman. 

Astfel, cercetători Mayer şi Salovey (1990, 1993) consideră că inteligenŃa emoŃională 

implică următoarele componente principale: abilitatea de a percepe cât mai corect emoŃiile şi de 

a le putea exprima, abilitatea de a accede sau genera sentimente atunci când ele facilitează 

gândirea, abilitatea de a cunoaşte şi înŃelege emoŃiile. 

În cadrul celei de-a doua orientări se află studiile reaşezate de-a lungul a 25 de ani, de 

Reuven Bar-On care stabileşte următoarele componente ale inteligenŃei emoŃionale: aspectul 

intrapersonal, aspectul interpersonal, adaptabilitatea, controlul stresului şi dispoziŃia generală. 

 D.Goleman (2001) consideră că, inteligenŃa emoŃională cuprinde următoarele constructe: 

conştiinŃa de sine, autocontrolul, motivaŃia, empatia şi aptitudinile sociale. 

De asemenea stabilim ceea ce nu este inteligenŃa emoŃională: nu este inversul 

coeficientului de inteligenŃă cognitivă, nu e totuna cu amabilitatea, nu înseamnă a da frâu liber 

emoŃiilor, nu este fixată genetic şi nu este totuna cu personalitatea. 

 

I.1.5.1 Istoricul inteligenŃei emoŃionale 



 9 

În acest subcapitol încercăm o etapizare a principalelor momente privind 

dezvoltarea conceptului de inteligenŃă emoŃională. 

 

I.2 Domeniile în care sunt necesare abilităŃi emoŃionale înalte 

Bar On a stabilit principalele domenii în care sunt necesare abilităŃi emoŃionale: 

psihodiagnostic, identificarea persoanelor care au nevoie de intervenŃie psihologică, stabilirea 

potenŃială a candidaŃilor la abuzul de substanŃe nocive, în afaceri şi industrie. 

 

I.2.1 Rolul inteligenŃei emoŃionale în  sănătate 

Specialiştii din domeniul psihoneuroimunologiei (MohârŃă, I., 2005) au arătat că fiecare 

organ al sistemului imunitar conŃine fibre nervoase care asigură legătura biologică dintre 

terminaŃiile nervoase şi sistemul imunitar, postulând astfel relaŃia de interdependenŃă dintre 

gândurile, atitudinile, percepŃiile, şi emoŃiile unei persoane şi starea sistemului imunitar al 

acesteia. 

Cei care suferă de anxietate cronică, de lungi perioade de tristeŃe şi pesimism, de tensiuni 

permanente sau de ostilitate continuă sau care sunt cinici sau bănuitori riscă să contacteze un 

număr dublu de boli. EmoŃiile de “neajutorare”, cum ar fi tristeŃea sau anxietatea, afectează 

sistemul imunitar. 

 

I.2.2 Rolul inteligenŃei emoŃionale în dirijarea, conducerea şi controlul relaŃiilor 

interpersonale 

În opinia lui Th.Hatch şi H.Gardner (apud Roco, M., 2001), componentele inteligenŃei 

sociale sunt următoarele: organizarea grupului, negocierea soluŃiilor, conexiunile personale şi 

analiza a ceea ce se află în spatele sentimentelor, motivelor personale. 

 

I.3 Profilul psihologic al persoanelor cu un nivel ridicat al inteligenŃei emoŃionale 

Un bărbat cu un cotient emoŃional înalt (QE) posedă un bun echilibru social în relaŃiile 

interumane; are o capacitate remarcabilă de a se angaja în rezolvarea problemelor altor 

persoane, se poate dedica unor cauze nobile; este simpatetic şi grijuliu în relaŃiile interpersonale; 

posedă o viaŃă afectivă bogată, nuanŃată în privinŃa propriei persoane; se simte confortabil cu 

sine şi cu alŃii în universul social în care trăieşte. 

O femeie cu un cotient emoŃional QE înalt tinde să fie afirmativă, pozitivă, exprimându-

şi natural sentimentele; se simte bine în pielea ei, este glumeaŃă, jucăuşă, spontană şi naturală în 
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plan sexual; pentru ea viaŃa are sens şi merită să fie trăită din plin; este sociabilă; foarte rar se 

simte anxioasă. 

 

I.4 DirecŃii ale educării inteligenŃei emoŃionale 

 
I.4.1 Rolul şi rădăcinile empatiei 

Empatia îşi are originile în copilărie, dar pentru a putea fi păstrată până la vârstele adulte 

ea trebuie încurajată prin educaŃie. 

În acest subcapitol enumerăm principalele condiŃii care trebuie îndeplinite pentru 

declanşarea empatiei, descriem componentele empatiei, funcŃiile sale, prejudecăŃile care există 

în legătură cu empatia şi realizăm o paralelă între empatie şi creativitate. 

 

I.5 Orientări actuale privind abordarea conceptului de inteligenŃă emoŃională 

În acest subcapitol redăm rezultatele primului studio privind inteligenŃa emoŃională care a avut 

loc la noi în Ńară în anul 2007. 

I.5.1 InteligenŃa emoŃională şi vârsta 

Studiile confirmă faptul că, maturitatea emoŃională vine odată cu vârsta şi cu experienŃa spune 

S.Stein (2003). 

I.5.2 InteligenŃa emoŃională şi sexul 

Subcomponentele specifice în care femeile au un scor mai mare decât bărbaŃii sunt: relaŃiile 

interpersonale şi empatia, iar subcomponentele specifice în care bărbaŃii au un scor mai mare decât 

femeile sunt: toleranŃa la stres şi conştiinŃa de sine. 

I.5.3 InteligenŃa emoŃională şi satisfacŃia maritală 

În cadrul vieŃii de cuplu se manifestă toate componentele inteligenŃei emoŃionale şi 

acestea pot contribui la formarea, consolidarea sau destrămarea cuplului. 

I.5.4 InteligenŃa emoŃională şi temperamentul 

Cercetările realizate de către Kagan (Goleman, D., 2001) sugerează că, lecŃiile 

emoŃionale din copilărie pot avea un impact profund asupra temperamentului, fie amplificând, 

fie potolind o predispoziŃie înnăscută. 

I.5.5 InteligenŃa emoŃională şi profesia 

InteligenŃa emoŃională este înalt corelată cu performanŃele la locul de muncă (Stein, S., 

2003) în timp ce inteligenŃa cognitivă are o corelaŃie nesemnificativă cu aceasta. InteligenŃa 

emoŃională nu este singurul predictor privind succesul la locul de muncă, satisfacŃia în carieră 

sau activitatea de lider, ci este doar una din cele mai importante componente. 
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Capitolul II 

Problema creativităŃii 
 
 
 

 
  II.1 Definirea creativităŃii 

Înainte de a detalia fondul teoretic al problemei aferente lucrării de faŃă am realizat 

câteva precizări conceptuale cu privire la noŃiunile fundamentale cu care am operat uzual: 

creativitate, potenŃial creativ, grup creativ. 

Rezumând putem spune că, creativitatea reprezintă un complex de însuşiri şi aptitudini 

psihice care, în condiŃii favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru societate (Roşca, 

Al., 1972), potenŃialul creativ reprezintă nivelul creativ ce se stabileşte cu ajutorul testelor 

psihologice, când procesul creator este provocat artificial şi situaŃional (E.Landau, 1979) şi 

grupul creativ este un grup care este constituit după reguli şi principii specifice creaŃiei în 

scopul stimulării ei. 

 

II.1.1  Abordarea creativităŃii din  perspectiva diferitelor teorii 

Realizăm în subcapitolul de faŃă o incursiune privind principalele teorii ale creativităŃii: teoria 

psihanalitică a creativităŃii, teoria asociaŃionistă, teoria gestaltistă, teoria behavioristă, teoria 

existenŃialistă, teoria culturală, teoria factorială, teoria componenŃială, teoria lui R.Weisberg, 

teoria lui Eduard de Bono, teoria lui Howard Gardner, teoria neurobiopsihologică şi teoria 

ecologistă. 

 

II.2  Fenomenul creativităŃii de grup 

La noi în Ńară, studiul creativităŃii grupurilor, dezvoltat în principal de Mihaela Roco la 

Bucureşti a constituit un obiectiv al cercetărilor efectuate la Iaşi de Ana Stoica Constantin. 

Ulterior, Mariana Caluschi a extins cercetările în domeniul psihologiei sociale a grupului creativ 

axându-se pe aspectele de schimbare şi formare prin creativitate. 

La Timişoara, meritul de a constitui şi conduce grupuri de creativitate îi revine lui Anca 

Munteanu. 

II.2.1 Profilul psihologic al liderului 

În subcapitolul de faŃă marcăm aria competenŃelor liderului de grup creativ prezentă în literatura 

de specialitate şi prezentăm care sunt atribuŃiile liderului în cazul grupului nostru. 

II.2.2 Sarcina de rezolvat 
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Ne referim la principalele exigenŃe pe care trebuie să le îndeplinească o “problemă” pentru a fi 

rezolvată în echipă. 

II.2.3 CompoziŃia grupului 

Este nevoie de o dozare inspirată între omogenitatea şi eterogenitatea diverselor trăsături 

de personalitate ale participanŃilor. 

II.2.4 Organizarea şi funcŃionarea grupului 

Echilibrul cel mai bun între dinamica grupului, timpul de lucru şi productivitate pare să-l 

obŃină volumul de 5-12 membri. Prezentăm de asemenea care sunt factorii favorabili în legătură 

cu aspectele organizatorice ale activităŃii de grup. 

II.2.5 Aspecte psihosociale 

Prezentăm sistemul de motive şi atitudini care menŃin solidaritatea membrilor unei echipe. 

II.2.6 Factori care blochează creativitatea 

M.Roco (2001) realizează o sintetizare inspirată a multiplelor cercetări întreprinse în privinŃa 

blocajelor creativităŃii: emoŃional, cultural, perceptiv. 

II.2.7 AdolescenŃi creativi vs adolescenŃi noncreativi 

În acest subcapitol ne referim la profilul de personalitate al adolescentului creativ şi a celui 

noncreativ aşa cum sunt descrise în literatura de specialitate după autori diferiŃi. 
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Capitolul III 

Antrenamentul de grup creativ 

Tehnici de stimulare a creativităŃii 

 

 

 

III.1 Conceptul de grup creativ 

III.1.1 Grupul creativ de formare 

Prin grup creativ de formare se înŃelege un grup mic format de 6-12 persoane care are ca scop 

stimularea, dezinhibarea, creşterea şi manifestarea potenŃialului creativ prin însuşirea 

metodologiei creativităŃii în timpul activităŃii de grup. 

III.1.2 Caracteristici ale grupului creativ de formare 

Prezentăm caracteristicile grupului de formare, obiectivele acestuia, fazele de organizare. 

III.1.3 FuncŃiile grupului creativ de formare 

EvidenŃiem principalele funcŃii ale grupului creativ după autori diferiŃi. 

III.1.4 PerformanŃe individuale vs performanŃe de grup 

După I. Radu şi colaboratorii (1994) se pot desprinde patru strategii de comparare în ceea ce 

priveşte alternativa individ/grup. 

III.2 Antrenamentul de grup creativ 

 În grupul creativ de formare se desfăşoară o activitate complexă (80% din timpul afectat) 

de antrenament, pentru realizarea obiectivelor propuse: 

� cea de iniŃiere practică nu numai în diferite metode de stimulare a creativităŃii 

de grup, dar şi de familiarizare cu diferite metode specifice psihoterapiei; 

� deblocarea şi stimularea potenŃialului creativ, formarea abilităŃilor creatoare şi 

de transfer a metodologiilor exersate în diferite domenii de activitate; 

� armonizarea întregii personalităŃii în vederea dominării diferitelor capcane 

existenŃiale, precum şi dobândirea unor noi stiluri de coping la stres; 

� dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale şi a competenŃelor ce o alcătuiesc (empatie, 

asertivitatate etc). 

Pentru începerea activităŃii şi antrenamentului într-un grup creativ de formare trebuie parcurse 

câteva etape pe care le detaliem în acest subcapitol. 

III.2.1 Sugestii pentru organizarea unui grup performant 

Prezentăm în cadrul acestui subcapitol câteva sugestii privind mărimea grupului, structura lui, 

rolul liderului etc. 
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III.2.2 Maratonul creativ 

Maratonul creativ este o metodologie complexă de antrenament creativ intensiv care se 

realizează cu un grup creativ pe parcursul unei reuniuni extinse în timp şi care uzitează de 

anumite norme de fiinŃare. 

III.2.3 ValenŃe şi limite ale antrenamentului de grup creativ 

M Caluschi (2001) a cercetat sfera fenomenelor şi efectelor pe care activitatea în grupul 

de creativitate o are asupra personalităŃii participanŃilor aşa cum le-au simŃit ei în timpul 

activităŃii de grup, efecte pe care le prezentăm în acest subcapitol. 

III.3 Metode şi tehnici de stimulare a creativităŃii de grup 

III.3.1 Metode specifice 

Prezentăm în acest subcapitol principalele metode specifice creativităŃii: brainstormingul, 

sinectica, metoda 6-3-5, metoda Phillips 6-6, discuŃia Panel, metoda Delphi, metoda Frisco, 

metoda Florii de lotus, metoda fluxului de imagini, metoda pălăriilor gânditoare, confruntarea 

metaforică, tehnica “De ce”. 

III.3.2 Metode nespecifice 

III.3.1 Metodele psihoterapiei 

III.3.1.1 Metode de valorificare a ambianŃei fizice şi interpersonale 

precum: artterapia, meloterapia, dansterapia, cromoterapia, aromoterapia, 

hilaroterapia. 

  III.3.2.1.2 Psihoterapia experienŃială al cărei principiu de bază este 

experienŃa „aici şi acum”, ce îi permite subiectului conştientizarea propriilor emoŃii, gânduri şi 

trăiri. 

III.3.2.2 Tehnicile lui Brian Clegg şi Paul Birch 

Paul Birch, consultant şi instructor în domeniul creativităŃii este coautor, împreună cu Brian 

Clegg a numeroase cărŃi ce Ńin de domeniul creativităŃii. Tehnicile prezentate în acest subcapitol 

sunt cuprinse în lucrarea lor „Creativitatea – curs rapid”, apărută în 2003. 

II.3.2.3 Todd Siler şi metaformarea 

Todd Siler este recunoscut ca un autor, inventator, pedagog, dar în primul rând ca un 

artist vizual. Metaformarea este acŃiunea de a transforma ceva, conferindu-i o nouă structură şi 

un nou înŃeles. Acest proces începe cu transferul de noi înŃelesuri şi asociaŃii de la un obiect la 

altul sau de la o idee la alta. 

II.3.2.4 Harta mentală 
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Această metodă, cunoscută sub denumirea de mind map, a fost descoperită de către britanicul Tony 

Buzan (apud Bouillerce.B, Carre.E, 2002), a cărui lucrare de referinŃă “Une tete bien faite” a fost 

publicată în mai bine de un milion de exemplare şi tradusă în aproximativ douăzeci de limbi. Tony 

Buzan prezintă, în lucrarea sa, tehnicile de învăŃare bazate pe explorarea potenŃialului ideatic.  

Metoda sa are în vedere îndeosebi „fortificarea memoriei”, citirea şi luarea notiŃelor mult 

mai rapid, precum şi vizualizarea în mod diferit a soluŃiilor unei probleme. 

III.3.2.6 Jurnalul creativ al Luciei Cappacchione 

Lucia Cappacchione este considerată un pionier în domeniul metodelor creative de 

educaŃie şi consiliere. Jurnalul creativ conŃine un set de tehnici menite să îndemne persoana la 

autocunoaştere. 

    III.3.3 Metode propuse de către elevi 

Prezentăm o parte din metodele de creativitate propuse de către elevii participanŃi la grupurile de 

creativitate. 
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Capitolul IV 

Designul experimental al cercetării 

 

 

Cercetarea de faŃă are la bază două studii experimentale efectuate pe acelaŃi lot de 

subiecŃi. Scopul său constă, pe de-o parte, în identificarea şi măsurarea impactului 

antrenamentului de grup creativ asupra inteligenŃei emoŃionale şi asupra subcomponentelor sale, 

precum şi în ceea ce privesc convingerile despre sine, lume şi viaŃă, şi pe de altă parte asupra 

potenŃialului creativ. 

În vederea atingerii scopului de mai sus, au fost formulate următoarele obiective. 

 

IV.1 Obiectivele cercetării : 

• investigarea impactului pe care îl are antrenamentul de grup creativ asupra 

modificării inteligenŃei emoŃionale şi a subcomponentelor sale; 

• investigarea impactului pe care îl are antrenamentului de grup creativ în ceea ce 

priveşte modificarea convingerilor despre sine, lume şi viaŃă (autoeficacitate, 

robusteŃe, locus de control, optimism, coerenŃă, stimă de sine); 

• evidenŃierea posibilităŃii de activare a potenŃialului creativ la elevi prin 

antrenament de grup creativ (folosim noŃiunea de potenŃial creativ în accepŃiunea 

menŃionată de Lowenfeld ca nivel creativ ce se stabileşte cu ajutorul testelor 

psihologice, când procesul creator este provocat artificial şi situaŃional – Landau. E, 

1979). 

 

IV.2 Ipotezele 

 

Demersul experimental urmează să verifice următoarele ipoteze:  

� Se presupune că, pe baza anumitor tehnici de dezvoltare a potenŃialului creativ şi 

de psihoterapie experienŃială se pot modifica inteligenŃa emoŃională şi 

subcomponentele sale: reglarea emoŃiilor personale, evaluarea emoŃiilor, reglarea 

emoŃiilor celorlalŃi şi utilizarea emoŃiilor; 

� Se presupune că, pe baza anumitor tehnici de dezvoltare a potenŃialului creativ şi 

de psihoterapie experienŃială se pot modifica credinŃele despre sine, lume şi viaŃă 

(autoeficacitatea, locus-ul de control, robusteŃea, stima de sine, optimismul, 

sentimentul de coerenŃă); 
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� Se presupune că, există o legătură de covariaŃie între nivelul inteligenŃei emoŃionale 

şi componentele convingerilor despre sine, lume şi viaŃă (autoeficacitate, optimism, 

stimă de sine, locus de control, robusteŃe şi coerenŃă) pe fiecare eşantion (grup 

experimental şi grup de control); 

� Se presupune că, pe baza anumitor tehnici de dezvoltare a potenŃialului creativ se 

poate obŃine o diferenŃă statistic semnificativă între potenŃialul creativ pretest 

(măsura potenŃialului) şi post-test (măsura potenŃialului). 

 

IV.3 Descrierea eşantionului studiat 

 

Eşantionul este alcătuit dintr-un număr de 47 de elevi constituiŃi în două loturi: primul 

lot (grup experimental) alcătuit din 24 de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a şi al doilea lot de 

subiecŃi (grupul de control) alcătuit din 23 de elevi care nu au frecventat şedinŃele de 

creativitate. Grupul experimental a fost împărŃit în două subgrupuri care au participat la 

antrenamentul de grup creativ. 

Tehnica de selecŃie a fost aleatoare în funcŃie de interesul şi dorinŃa elevilor de a 

participa la un grup creativ. 

 

IV.4 Manipularea experimentală 

 

Pentru a putea verifica ipotezele noastre am promovat un studiu experimental de tip 

formativ. Am utilizat designul experimental întrucât variabila independentă a fost manipulată şi 

eşantionul ales la întâmplare. 

Variabila independentă: antrenamentul de grup creativ. 

Variabila dependentă: nivelul inteligenŃei emoŃionale, convingerile despre sine, lume şi 

viaŃă şi potenŃialul creativ al studenŃilor, care au statutul de efect. 

Programul experimental cuprinde următoarele faze: 

� pretest: stabilirea potenŃialului creativ şi a nivelului inteligenŃei emoŃionale la 

ambele grupuri (experimental şi de control); 

• formativă: are în vedere realizarea unor şedinŃe de antrenament 

creativ la grupul experimental; 

� post-test: retestarea potenŃialului creativ şi a inteligenŃei emoŃionale a ambelor 

grupuri (experimental şi de control) cu aceleaşi probe ca în pretest. 

Procedura 
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Cele două grupuri experimentale au fost antrenate în cadrul şcolii. Antrenamentul se 

desfăşura într-o sală destinată lecturii, sală unde mesele erau dispuse sub formă de U. Ambele 

grupuri au lucrat după aceeaşi programă de antrenament şi durata antrenamentului a fost de 6 

luni, totalizând 24 şedinŃe. Fiecare şedinŃă de antrenament a durat aproximativ trei ore cu 

frecvenŃa de patru ori pe lună. 

ConŃinutul antrenamentului 

ConŃinutul antrenamentului de grup a fost elaborat în baza metodologiei iniŃiate de 

M.Caluschi, a principiilor şi tehnicilor psihoterapiei experienŃiale elaborate de I.Mitrofan, 

precum şi a unor instrumente de stimulare a creativităŃii uzitate de către A.Munteanu şi M.Roco. 

După stabilirea potenŃialului creativ şi a inteligenŃei emoŃionale prin aplicarea probelor 

de gândire divergentă, gândire convergentă, a chestionarului de atitudini creatoare, a 

chestionarului de măsurare a inteligenŃei emoŃionale SIE, precum şi a scalelor adaptate de 

A.Băban într-o primă întâlnire am familiarizat elevii cu noŃiunea de creativitate şi grup creativ. 

Momentul următor l-am rezervat pentru crearea unei identităŃi a grupului prin găsirea 

unor nume potrivite celor două formaŃii cu care am lucrat. S-a utilizat în acest scop 

brainstormingul.  

După consumarea şedinŃelor respective numele rezultate au fost următoarele: SICOMOR 

şi ARCADIA 2 (detalii despre alegerea numelor la subsol). 

În continuare s-a procedat şi la găsirea unui nou nume pentru fiecare subiect, procedeu 

specific psihodramei şi prin care se urmăreşte înlăturarea odată cu vechea identitate şi a tuturor 

inhibiŃiilor şi stângăciilor acumulate şi a-i oferi individului libertatea de exprimare. 

 

IV. 5 Mentorul şi climatul 

 

În cercetarea de faŃă, mentorul (adică autorul de faŃă) avea sarcina de a asigura un climat 

de muncă stimulativ şi antrenant. 

FuncŃia principală a mentorului era de asemenea alcătuirea protocolului fiecărei şedinŃe 

de creativitate, selectarea metodelor şi exerciŃiilor de creativitate, precum şi a tehnicilor de 

psihoterapie experienŃială. 

Pe lângă rolul de lider, mentorul era în acelaşi timp şi participant activ la grupul de 

creativitate, contribuind cu propriile idei, fapt deosebit de plăcut pentru că a constituit o 

reeditare a unei experienŃe din studenŃie, când a făcut parte din grupul de creativitate „Atlantis”. 

 

IV.6 Probe de măsurare 

 



 19 

IV.6.1 Instrumente de măsurare a creativităŃii 

 Din paleta largă a testelor de creativitate existente la ora actuală am optat pentru 

utilizarea Ghidului practic de evaluare a creativităŃii, elaborat, validat şi etalonat de către 

M.Caluschi şi A.Stoica Constantin (1989). 

IV.6.1.1 Proba de măsurare a gândirii convergente 

Pentru investigarea acestei componente am utilizat Matricile Progresive Raven al căror 

autori sunt J.C.Raven în colaborare cu L.S.Penrose. 

IV.6.1.2 Probe de măsurare a gândirii divergente 

Probele de gândire divergentă (tabelul 7) utilizate de noi au fost testate pe populaŃia şcolară din 

România de către A.Stoica şi M.Caluschi (1988) sub aspectul fidelităŃii (prin „proba cu 

martori”, prin controlul omogenităŃii interne, prin test-retest), al validităŃii (prin compararea 

interprobe a fiecărui factor, validarea externă prin grupuri contrastante, prin antrenarea 

experimentală a factorilor şi prin persoane cu creativitate manifestă confirmată social) şi al 

standardizării. 

 

Tabelul 7. Bateria de teste pentru evaluarea gândirii divergente înainte de începerea 

antrenamentului creativ 

Nr 
Crt 

Tipul testului Denumirea Factorii testaŃi Durata 
aplicării 

1 Testul îmbunătăŃirii 
produsului 

Polonic Or, Fd, Fx 8 min 

2 Testul utilizărilor neobişnuite agrafă de birou Or, Fd, Fx 5 min 
3 Test de desen Pătrat Or, Fd, Fx 8 min 
4 Testul consecinŃelor Ce s-ar întâmpla dacă 

ascensorul în care vă 
aflaŃi s-ar îndrepta 

vertiginos către 
centrul pământului 

sau ar Ńâşni spre 
lună ? 

Or, Fd, Fx 6 min 

5 Testul soluŃiilor Ce măsuri s-ar putea 
lua pentru a preveni 

inundaŃiile ? 

Fx adaptativă 6 min 

6 Testul construirii de 
propoziŃii cu sens din două 

cuvinte 

IniŃialele primului 
cuvânt litera T, celui 

de-al doilea M 

Fd expresională 5 min 

7 Testul de similitudini Fluture-perdea Or, Fd 
asociaŃională 

5 min 

8 Testul enumerărilor de 
cuvinte 

Cuvinte care încep cu 
litera Z 

 3 min 
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IV.6.1.3 Probe de măsurare a atitudinilor creatoare 

Pentru investigarea atitudinilor creatoare am utilizat un chestionar de atitudini creative 

elaborat de M.Roco şi J.M.Jaspard. 

    IV.6.1.4 Proba de măsurare a inteligenŃei emoŃionale 

Scala de InteligenŃă EmoŃională utilizată de noi a fost dezvoltată de Schutte et al. în 

1998. Ea are la bază modelul teoretic construit de Salovey şi Mayer (1990). 

Traducerea şi adaptarea scalei a fost realizată de către studentul Alexandru Pescariu de la 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

IV.6.1.5 Probe pentru măsurarea convingerilor despre sine, lume şi viaŃă 

IV.6.1.5.1 Proba de măsurare a autoeficacităŃii percepute 

DefiniŃie: autoeficacitatea percepută (Bandura, 1982) se referă la convingerea unei 

persoane în capacităŃile sale de a-şi mobiliza resursele cognitive şi motivaŃionale necesare 

pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor date. 

Proba de măsurare: Generalized Self-Efficacy Scale a fost elaborată de Schwarzer şi 

Jerusalem (1993 ) şi adaptată de A.Băban. 

IV.6.1.5.2 Proba pentru măsurare a locusului de control  

DefiniŃie: conceptul de locus de control (LOC Rotter, 1966) defineşte modul în care o 

persoană îşi explică succesul sau eşecul prin cauze de tip intern sau extern, controlabile sau 

necontrolabile. Există o dihotomizare a acestui concept: locus-ul de control intern implică 

convingerea că puterea şi controlul personal pot influenŃa evenimentele, că succesele proprii se 

datorează aptitudinilor şi muncii depuse şi locus-ul de control extern care se referă la 

convingerea că puterea personală are un efect minim asupra evenimentelor, acestea fiind cauzate 

de destin, şansă sau puterea altora.  

Proba de măsurare: chestionarul lui Rotter (1966) adaptat pe populaŃia română de 

către A.Băban. 

IV.6.1.5.3 Proba pentru măsurarea robusteŃii 

DefiniŃie: conceptul de robusteŃe (hardiness) a fost introdus de Kobasa (1979) şi a fost 

definit ca o dispoziŃie de personalitate, manifestată la nivel cognitiv, emoŃional şi 

comportamental. Trăsătura rezultă din percepŃia controlului personal, a valorii şi semnificaŃiei 

implicării şi din percepŃia evenimentelor şi schimbărilor de viaŃă ca stimulante. 

Proba de măsurare: scala de autoevaluare Dispositional Resilience Scale (DRS) 

elaborată de: Bartone, Ursano, Wright şi Ingraham (1989) şi adaptată de A.Băban pe populaŃia 

română. 

IV.6.1.5.4 Proba pentru măsurarea sentimentului de coerenŃă 
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DefiniŃie: sentimentul de coerenŃă (SOC) a fost introdus de Antonovski (1987) şi este 

definit ca o orientare cognitivă globală, ce exprimă gradul în care persoana are convingerea că 

stimulii externi şi/sau interni întâlniŃi pe parcursul vieŃii sunt explicabili şi predictibili, persoana 

are resurse de a face faŃă stimulilor şi că solicitările au sens şi un scop. 

Proba de măsurare: scala Sense of Coherence Questionnaire elaborată de 

Antonovski (1987) şi adaptată de A.Băban pe populaŃia română. 

IV.6.1.5.5 Proba pentru măsurarea stimei de sine  

DefiniŃie: stima de sine (SS) este considerată a fi o atitudine care descrie gradul în care 

persoana are tendinŃa de a se autoevalua pozitiv şi de a respinge atributele negative. 

IV.6.1.5.6 Proba pentru măsurarea optimismului 

DefiniŃie: În 1992 Scheier şi Carver definesc dispoziŃia spre optimism ca tendinŃa 

generală, relativ stabilă, de a avea o concepŃie pozitivă asupra viitorului şi experienŃelor de viaŃă. 

Proba de măsurare: scala de autoevaluare Life Orientation Test (LOT) elaborată 

de: Scheier şi Carver (1985) şi adaptată de A.Băban pe populaŃia română. 

 

IV.7 Structura antrenamentului creativ 

IV.7.1 Faza de orientare 

Activitatea în faza de orientare are la bază următoarele secvenŃe: 

� familiarizarea participanŃilor cu noŃiunile de creativitate şi inteligenŃă emoŃională; 

� cunoaşterea principalelor obiective ale antrenamentului de grup; 

� prezentarea principiilor de funcŃionare a grupului creativ precum şi a axiomelor acestuia; 

� crearea unei identităŃi a grupurilor şi a membrilor; 

� familiarizarea cu universul propriilor emoŃii; 

� desfăşurarea unor prime exerciŃii de intercunoaştere şi interrelaŃionare între membrii 

grupului. 

În faza de antrenament propriu-zis vizăm realizarea următoarelor deziderate: 

� utilizarea tehnicilor de creativitate însuşite şi a unor tehnici împrumutate din 

psihoterapia experienŃială; 

� însuşirea unor conduite specifice comportamentului creativ, învăŃarea unor metode 

de relaxare; 

� dezvoltarea componentelor inteligenŃei emoŃionale. 
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 Capitolul V 

Rezultatele cercetărilor experimentale şi interpretarea lor 

 

 

V.1 Rezultatele primului studiu experimental şi interpretarea lor 

 

În ceea ce priveşte verificarea ipotezelor prelucrarea datelor a fost realizată cu ajutorul 

SPSS 10.0. 

În prelucrarea şi interpretarea rezultatelor am traversat următoarele momente principale: 

• am alcătuit histogramele (vezi Anexa 10) pentru a evidenŃia distribuŃia scorurilor pentru 

inteligenŃa emoŃională şi subcomponentele sale: reglarea emoŃiilor personale, evaluarea 

emoŃiilor, utilizarea emoŃiilor şi reglarea emoŃiilor celorlalŃi; 

• am realizat compararea mediilor pre şi posttest pentru fiecare grup în parte.  Ca metodă 

statistică am folosit testul „t” pentru eşantioane perechi, pentru a se evidenŃia efectul 

variabilei independente (antrenamentul creativ) asupra variabilei dependente, respectiv 

nivelul inteligenŃei emoŃionale şi a subcomponentelor sale. 

 
A.Compararea mediilor pretest pentru cele două grupuri. 

 
 
Tabelul 10. Indicatori statistici de start pentru variabilele inteligenŃei emoŃionale şi a 
subcomponentelor sale 
 

Variabilele 
(inteligenŃa 

emoŃională şi 
subcomponentele 

sale) 

Tipul grupului N media abaterea 
standard 

Grup 
experimental 

24 113,75 10,25 InteligenŃa 
emoŃională 
(pretest) Grup de control 23 109,17 15,69 

Grup 
experimental 

24 37,08 36,83 Reglarea 
emoŃiilor 
personale 
(pretest) 

Grup de control 23 29,52 6,61 

Grup 
experimental 

24 29,96 4,20 Evaluarea 
emoŃiilor (pretest) 

Grup de control 23 28,57 4,44 
Grup 
experimental 

24 37,88 4,75 Reglarea 
emoŃiilor 
celorlalŃi (pretest) Grup de control 23 35,09 7,89 

Grup 
experimental 

24 15,83 2,08 Utilizarea 
emoŃiilor (pretest) 
  Grup de control 23 16,00 1,71 
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Pentru verificarea ipotezelor s-a utilizat testul „t” pentru eşantioane independente. 
 
Tabelul 11. Compararea mediilor variabilelor inteligenŃei emoŃionale şi a subcomponentelor 
sale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rezultatele din tabelul nr11 indică faptul că cele două grupe, experimental şi de control sunt 

omogene privind variabilele studiate. 

Prezentăm în continuare rezultatele obŃinute în urma antrenamentului de grup creativ. 

 

B. Compararea mediilor posttest pentru cele două grupuri. 

 

Tabelul 12. Indicatori statistici de start pentru variabilele inteligenŃei emoŃionale şi a 

subcomponentelor sale 

 

Variabilele (inteligenŃa 
emoŃională şi 

subcomponentele sale) 

Tipul grupului N media abaterea standard 

Grup experimental 24 133,21 5,30 InteligenŃa emoŃională 
(posttest) Grup de control 23 113,35 16,85 

Grup experimental 24 36,29 3,63 Reglarea emoŃiilor 
personale (posttest) Grup de control 23 30,70 6,52 

Grup experimental 24 35,75 3,22 Evaluarea emoŃiilor 
(posttest) Grup de control 23 29,65 5,63 

Grup experimental 24 42,67 2,88 Reglarea emoŃiilor 
celorlalŃi (posttest) Grup de control 23 35,61 7,60 

Grup experimental 24 17,88 1,60 Utilizarea emoŃiilor 
(posttest)  Grup de control 23 16,96 2,03 

 
Pentru verificarea ipotezelor s-a utilizat testul „t” pentru eşantioane independente. 
 
 
 
 

Variabila T Grade de 
libertate 

p DiferenŃa 
mediilor 

InteligenŃa emoŃională 
(pretest) 

1,188 45 0,241 4,58 

Reglarea emoŃiilor personale 
(pretest) 

0,969 45 0,338 7,56 

Evaluarea emoŃiilor (pretest) 1,106 45 0,275 1,39 
Reglarea emoŃiilor celorlalŃi 
(pretest) 

1,476 45 0,147 2,79 

Utilizarea emoŃiilor (pretest) -0,300 45 0,766 -0,17 
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Tabelul 13. Compararea mediilor variabilelor inteligenŃei emoŃionale şi a subcomponentelor 
sale la grupul experimental 
 

Variabila T Grade de 
libertate 

p DiferenŃa 
mediilor 

InteligenŃa emoŃională (posttest) 5,40 26,145 0,00 19,86 
Reglarea emoŃiilor personale (posttest) 3,61 34,131 0,00 5,60 
Evaluarea emoŃiilor (posttest) 4,58 45 0,00 6,10 
Reglarea emoŃiilor celorlalŃi (posttest) 4,17 27,979 0,00 7,06 
Utilizarea emoŃiilor (posttest) 1,72 45 0,09 0,92 
 

Rezultatele din tabelul nr13 atestă diferenŃe statistic semnificative la un prag p<0,01 în 

ceea ce priveşte inteligenŃa emoŃională şi subcomponentele sale: reglarea emoŃiilor personale, 

evaluarea emoŃiilor şi reglarea emoŃiilor celorlalŃi în urma antrenamentului de grup creativ, ceea 

ce probează eficienŃa metodei utilizate şi confirmă prima ipoteză formulată. 

Aceste rezultate sunt în conformitate cu studiile de specialitate cu privire la inteligenŃa 

emoŃională ce pornesc de la ideea că, nivelul inteligenŃei emoŃionale  poate fi modificat prin 

diferite tehnici şi metode. 

Antrenamentul de grup creativ duce la creşterea nivelului de inteligenŃă emoŃională globală şi a 

subcomponentelor sale, excepŃie făcând variabila utilizarea emoŃiilor.  

Reglarea emoŃiilor personale şi reglarea emoŃiilor celorlalŃi suferă modificări în sensul 

creşterii nivelului acestora ceea ce probează eficacitatea metodelor utilizate în cadrul 

antrenamentului.  

Astfel, tehnicile expresiv-creative utilizate şi terapia experienŃială, care pun în prim plan trăirea 

şi exprimarea emoŃiei prezente, generează modificări privind reglarea emoŃilor personale şi 

reglarea emoŃiilor celorlalŃi.    

Jucarea unor roluri variate în contexte diferite, utilizarea fanteziei, ca mijloc de creştere 

personală se constituie într-o experienŃă purificatoare din punct de vedere emoŃional. 

Astfel, subiecŃii au învăŃat cu ajutorul diferitelor metode de creativitate şi a tehnicilor de 

psihoterapie experienŃială să-şi recunoască emoŃiile, să le eticheteze, să perceapă schimbările 

fiziologice care însoŃesc diferitele tipuri de trăiri şi de asemenea să le poată recunoaşte şi la cei 

din jur, să empatizeze etc.  

În ceea ce priveşte utilizarea emoŃiilor, lipsa modificărilor o punem pe seama faptului că 

utilizarea emoŃiilor Ńine de capacitatea de a operaŃionaliza cu inteligenŃa emoŃională dezvoltată, 

astfel încât este nevoie ca subiecŃii să experimenteze diferite situaŃii psihosociale în care să-şi 

probeze modalitatea  de a-şi utiliza emoŃiile în mod adecvat în diferite contexte şi în relaŃie cu 

persoane care au caracter variat. Este nevoie deci, de experimentarea directă a deprinderilor 

formate în cadrul antrenamentului. 
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 Rezultatele obŃinute la această categorie de vârstă au o importanŃă deosebită întrucât 

cercetările au demonstrat că factori intrapersonali protectivi precum inteligenŃa emoŃională şi 

subcomponentele sale pot promova comportamente adaptative în adolescenŃă (Riolli, 

Savieki&Cepani, 2002, Schoon&Bynner, 2003).  

În ceea ce priveşte verificarea celei de-a doua ipoteze s-a utilizat testul statistic “t” pentru 

eşantioane independente. 

 

A. Compararea mediilor pretest pentru cele două grupuri. 

 

Tabelul 14. Indicatori statistici de start pentru variabilele cercetării pentru cele două grupuri (pretest) 

 
Variabila (convingeri despre 

sine, lume şi viaŃă) 
Tipul grupului N media abaterea 

standard 
Grup experimental 24 25,25 3,63 Stima de sine (pretest) 

  Grup de control 23 25,78 3,66 
Grup experimental 24 30,33 5,91 Optimism (pretest) 

  Grup de control 23 29,91 5,21 
Grup experimental 24 29,00 4,03 Autoeficacitate (pretest) 

  Grup de control 23 28,22 5,03 
Grup experimental 24 129,33 12,74 RobusteŃe (pretest) 

  Grup de control 23 109,61 18,70 
Grup experimental 24 124,21 10,82 CoerenŃa (pretest) 

  Grup de control 23 125,83 8,29 
Grup experimental 24 11,04 2,35 Locus de control (pretest) 

  Grup de control 23 10,96 2,08 
 

Tabelul 15. Compararea mediilor pentru cele două eşantioane independente cu ajutorul testului 

t 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultatele din tabelul nr15 indică faptul că cele două grupe, experimental şi de control sunt 

omogene privind variabilele studiate, excepŃie făcând robusteŃea, astfel în evaluarea posttest 

vom Ńine cont de diferenŃele iniŃiale. 

 
B. Compararea mediilor posttest pentru cele două grupuri. 

 

Variabila (convingeri despre 
sine, lume şi viaŃă) 

T Grade de 
libertate 

p DiferenŃa 
mediilor 

Stima de sine (pretest) -0,501 45 0,619 -0,53 
Optimism (pretest) 0,258 45 0,797 0,42 
Autoeficacitate (pretest) 0,590 45 0,558 0,78 
RobusteŃe (pretest) 4,242 45 0,000 19,72 
CoerenŃa (pretest) -0,574 45 0,569 -1,62 
Locus de control (pretest) 0,131 45 0,896 8,51E-02 
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Tabelul 16. Indicatori statistici de start pentru variabilele cercetării pentru cele două grupuri 

(posttest) 

Variabila (convingeri 
despre sine, lume şi 

viaŃă) 

Tipul grupului N media abaterea standard 

Grup experimental 24 33.67 3.34 Stima de sine (posttest) 
Grup de control 23 31.83 17.99 
Grup experimental 24 40.29 2.96 Optimism (posttest) 
Grup de control 23 30.96 4.75 
Grup experimental 24 33.92 3.50 Autoeficacitate (posttest) 
Grup de control 23 29.17 5.11 
Grup experimental 24 148.79 16.48 RobusteŃe (posttest) 
Grup de control 23 108.74 24.21 
Grup experimental 24 145.50 17.90 CoerenŃă (posttest) 
Grup de control 23 122.96 24.79 
Grup experimental 24 6.04 2.10 Locus de control 

(posttest) Grup de control 23 10.22 2.50 

 

Pentru verificarea ipotezei s-a utilizat testul „t” pentru eşantioane independente. 

Tabelul 17. Compararea mediilor pentru cele două eşantioane independente cu ajutorul testului 

t 

Variabila T Grade de 
libertate 

p DiferenŃa 
mediilor 

Stima de sine (posttest) 0,493 45 0,625 1,84 
Optimism (posttest   8,046 36,531 0,000 9,34 
Autoeficacitate (posttest) 3,724 45 0,001 4,74 
Robustete (posttest) 6,655 45 0,000 40,05 
CoerenŃa (posttest) 3,586 45 0,001 22,54 
Locus de control (posttest) -6,211 45 0,000 -4,18 
 
 

În urma antrenamentului de grup creativ s-au înregistrat diferenŃe statistic semnificative 

în ceea ce priveşte variabilele (optimism, autoeficacitate, coerenŃă şi locusul de control) la un 

prag p< 0,01. Nu s-au înregistrat modificări în ceea ce priveşte stima de sine. Referitor la 

robusteŃe nu putem să o luăm în considerare datorită diferenŃelor iniŃiale din pretest. 

În ceea ce priveşte prima variabilă, stima de sine, lipsa modificărilor în sensul creşterii o 

putem pune în primul rând pe seama perioadei de vârstă. Se ştie că, în perioada adolescenŃei 

stima de sine este în declin, fapt pe care cercetătorii îl atribuie schimbărilor care au loc în 

imaginea corporală şi altor probleme asociate vârstei, oportunităŃi pierdute, expectaŃii, schimbări 

sociale etc.  

În al doilea rând, chestionarul de faŃă vizează stima de sine globală şi nu defalcat pe 

subcomponentele sale (sine fizic, sine emoŃinal, sine şcolar, sine prospectiv). Astfel, este posibil 

ca, global să nu se fi produs modificări, dar pe alte scale ar putea să se producă modificări la 

nivelul componentelor sinelui. 
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În al treilea rând, este posibil ca stima de sine să fi rămas neschimbată datorită perioadei 

afectate antrenamentului creativ, respectiv o durată prea scurtă pentru a putea modifica această 

variabilă. 

Optimismul este interpretat ca fiind o „trăsătură magică” în predicŃia sănătăŃii şi a stării 

de bine, a emoŃiilor pozitive (Scheier şi Carver, 1986), motiv pentru care considerăm că sporirea 

nivelului de optimism este deosebit de importantă. În cadrul antrenamentului, umorul a jucat un 

rol important în relaŃiile interpersonale, ca stare generată de specificul anumitor metode.   

 Este îmbucurătoare creşterea autoeficacităŃii personale în urma antrenamentului de grup 

creativ. Tinerii care au un sens înalt al autoeficacităŃii în domeniile cheie ale vieŃii precum 

performanŃele şcolare şi interacŃiunile sociale reacŃionează într-o manieră  mai puŃin anxiogenă 

în faŃa schimbărilor şi sunt mult mai perseverenŃi.   

Autoeficacitatea are influenŃă asupra aspiraŃiilor tinerilor, a nivelului de interes şi asupra 

modului în care se pregătesc pentru o carieră viitoare (Bandura, 1985). Autoeficacitatea ridicată 

facilitează creşterea nivelului de cunoştinŃe, dezvoltarea unor noi abilităŃi şi deprinderi, 

exersarea creativităŃii la cote ridicate. 

Considerăm că, metodele de creativitate utilizate în cadrul antrenamentului au condus la 

consolidarea încrederii în eficienŃa personală.  În timpul antrenamentului am constatat că, elevii 

au început să abordeze sarcinile dificile ca fiind mai degrabă provocări decât ameninŃări care ar 

trebui evitate, aşa cum se întâmpla la începutul întâlnirilor noastre de grup. În cadrul grupului 

am exersat metode de creativitate în urma cărora persoanele au fost valorizate de ceilalŃi 

participanŃi.  

Întrucât învăŃarea unor strategii de adaptare la stres este utilă pentru îmbunătăŃirea 

propriei autoeficacităŃi, în cadrul antrenamentului, am rezervat la finalul fiecărei şedinŃe o 

perioadă de 15-20’ de relaxare utilizând tehnici împrumutate din recuzita celor probate în cadrul 

grupului de creativitate “Atlantis”. 

Chiar dacă există anumite perioade în viaŃă în care suntem mai susceptibili în a avea un 

sentiment de coerenŃă redus, adolescenŃa fiind una dintre aceste perioade constatăm o creştere a 

nivelului acesteia în urma antrenamentului de grup creativ.  

Una dintre condiŃiile formării sentimentului de coerenŃă este aceea de a aparŃine şi lucra 

împreună cu ceilalŃi. În acest sens, grupul nostru a condus la îndeplinirea acestei condiŃii prin 

participarea la activităŃile propuse, prin comunicarea care s-a creat între participanŃi şi prin 

comuniunea de idei care s-a instituit atunci când grupul s-a confruntat cu noi sarcini. O a doua 

condiŃie a formării sentimentului de coerenŃă este existenŃa unui echilibru între dificultatea 

sarcinilor şi posibilitatea efectuării lor, sarcinile alese fiind pe măsura îndeplinirii lor. 
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 O a treia condiŃie privind formarea sentimentului de coerenŃă vizează participarea la luarea 

deciziilor, metodele de creativitate uzitate probând şi această condiŃie.   

Modificarea locus-ului de control se datorează metodei utilizate, antrenamentul creativ 

întrucât caracteristicile specifice celor care au un locus de control intern sunt puternic similare 

cu cele ale persoanelor înalt creative: capacitate ludică, simŃul umorului considerat ca fiind 

diferenŃa cea mai evidentă între creativi şi noncreativi, capacitatea de a risca, căutarea de noi 

informaŃii, autonomie, profundă implicare în activităŃi interesante, nonconformism, 

spontaneitate, flexibilitate şi expresivitate. Astfel, dezvoltarea potenŃialului creativ se poate 

institui ca o premisă a modificării locus-ului de control. 

În ceea ce priveşte verificarea celei de-a treia ipoteze a primului nostru studiu 

experimental am utilizat corelaŃia parŃială întrucât acesta ne oferă o posibilitate de calculare a 

corelaŃiei dintre două variabile cu menŃinerea constantă a influenŃei externe din partea uneia sau 

mai multor variabile.  

În cazul de faŃă am încercat să vedem dacă variaŃia dintre variabilele stimă de sine, 

autoeficacitate, coerenŃă, locus de control, optimism, autoeficacitate este determinată de o 

legătură intrinsecă între ele şi dacă fiecare în parte suferă influenŃa variabilei inteligenŃă 

emoŃională. 

Redăm în continuare demersul statistic concretizat în următoarele tabele. 

Tabelul 18. Indicatori statistici de start pentru variabilele studiate (grupul experimental) 
 
 

Variabila Media abaterea standard N 
Optimism 40,29           2,95     24 
Autoeficacitate 33,91         3,50        24 
RobusteŃe 148,79        16,48       24 
CoerenŃă 145,50          17,90        24 
Stimă de sine 33,66           3,34     24 
Locus de control 6,04          2,09       24 
InteligenŃă emoŃională 133,20           5,29         24 
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Tabelul 19.  Matricea de corelaŃii pentru variabilele cercetării (zero order partials) 
 

Variabilele  Optimism Autoeficacitate RobusteŃe CoerenŃă Stimă de 
sine 

Locus de 
control 

 1,000 
(   0)       

-0,031 
(   22)     

 -0,315 
(   22)       

0,227 
(   22)     

 0,124 
(   22)      

 -0,240 
(   22) 

Optimism 

 p= ,        p= 0,885   p= 0,133 p= 0,286   p= 0,562     p=0 ,257 
 -0,031 
(   22)      

1,000 
(   0)      

  -0,175  
(   22)        

0,170  
(   22)     

 -0,195 
(   22)     

-0,058 
(   22) 

Autoeficacitate 

p= 0 ,885     p= ,        p= 0,413   p= 0,427 p= 0,360   p= 0,785 
 -0,315 
(   22)     

-0,175 
(   22)      

1,000 
(   0)      

 -0,321 
(   22)     

 -0,181 
(   22)      

-0,330 
(   22) 

RobusteŃe 

p= 0,133    p= 0,413     p= ,        p= 0,125     p= 0,397    p= 0 ,114 
    0,227 
(    22)       

     0,170  
(   22)     

  -0,321  
(   22)    

1,000 
(   0)     

   0,042 
(   22)       

 0,283 
(   22) 

CoerenŃă 

p= 0 ,286    p= 0,427   p= 0,125    p= ,        p= 0,842   p= 0,180 
     0,124 
(   22)      

  -0,195  
(   22)      

 -0,181 
(   22)       

  0,042  
(   22)     

1,000  
(   0)     

 0,051 
(   22) 

Stimă de sine 

p= 0,412     p= 0,978     p= 0,001     p= 0,000     p= ,        p= 0,823 
 -0,240  
(   22)      

 -0,058 
(   22)      
      

  -0,330  
(   22)      

0,283  
(   22)     
      

     0,051   
(    22)    

1,000 
(   0) 
 

Locus de 
control 

p= 0,257   p= 0,785 p= 0,303     p= 0,180     p= 0,810     p= ,  
 -0,198 
(   22)       

 0,031   
(   22)    

 -0,192  
(   22)     
      

-0,311    
(   22)    

 0,072  
(   22)      
    

 0,335 
(   22) 

InteligenŃă 
emoŃională 

p= 0,353    p= 0,884    p= 0,367     p= 0,139    p= 0,735  p= 0,108 
 

Tabelul 20. Matrice de corelaŃie parŃială - controlul variabilei inteligenŃă emoŃională (grupul 

experimental) 

Variabilele Optimism Autoeficacitate RobusteŃe CoerenŃă Stimă de 
sine 

Locus de 
control 

1,000  
(   0)     

     -0,025 
(   21)     

 -0,367 
(   21)        

 0,177 
(   21)     

 0,142 
(   21)      

 -0,188 
(   21) 
 

Optimism 

p= ,        p= 0,908   p= 0,084    p= 0 ,417     p= 0,517     p= 0,389 
     -0,025 
(   21)       

1,000 
(   0)     

 -0,172       
(   21)        

 0,189      
(   21)      
      

 -0,198      
(   21)      
      

 -0,073 
(   21)      
 

Autoeficacitate 

p= 0,908     p= ,        p= 0,432     p= 0,387     p= 0,364   p= 0 ,738 
-0,367     
(   21)     

 -0,172      
(   21)      

1,000 
(   0)      

 -0,409      
(   21)     
      

 -0,170      
(   21)     
     

 -0,287 
(   21)     
 

RobusteŃe 

p= 0,084 p= 0,432  p= ,        p= 0,053    p= 0, 436    p= 0,183 
0,177       
(   21)       

 0,189  
(   21)      

 -0,409      
(   21)      

1,000 
(   0)     

 0,069       
(   21)      

 0,433 
(   21) 

CoerenŃă 

p= 0,417     p= 0,387    p= 0,053    p= ,        p= 0,754   p= 0,039 
 0,142  
(   21)     

-0,198  
(   21)     

  -0,170 
(   21)         

0,069  
(   21)      

1,000 
(   0)      

 0,029 
(   21) 

Stimă de sine 

p= 0,517    p= 0,364     p= 0,436     p= 0,754   p= ,        p= 0,895 
Locus de 
control 

 -0,188       
(   21)     

 -0,073      
(   21)      

 -0,287       
(   21)      

 0,433      
(   21)    

0,029 
(   21)     

1,000 
(   0) 
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p= 0,389    p= 0,738   p= 0,183   p= 0,039     p= 0, 895   p= , 
 

Tabelul 21. Indicatori statistici de start pentru variabilele studiate (grupul de control) 

 

Variabila Media abaterea standard N 
Optimism 30,95 4,75 23 
Autoeficacitate 29,17 5,11 23 
RobusteŃe 108,73 24,20 23 
CoerenŃă 122,95 24,78 23 
Stimă de sine 31,82 17,98 23 
Locus de control 10,21 2,50 23 
InteligenŃă 
emoŃională 

113,34 16,84 23 

 
 
Tabelul 22.  Matricea de corelaŃii pentru variabilele cercetării (zero order partials) 
 
Variabilele  Optimism Autoeficacitate RobusteŃe CoerenŃă Stimă de 

sine 
Locus de 
control 

1,000 
(    0) 

0,366 
(   21) 

-0,092 
(   21) 

-0,317 
(   21) 

0,179 
(   21) 

-0,335 
(   21) 

Optimism 

 p= ,        p= 0,085     p= 0,674     p= 0,886     p= 0,412     p=0 ,118 
0,366 
(   21) 

1,000 
(   0)      

0,152 
(   21)      

0,078  
(   21)    

-0,006 
(   21)    

-0,031 
(   21) 

Autoeficacitate 

p= 0 ,085     p= ,        p= 0,487     p= 0,720     p= 0,978     p= 0,887 
-0,092 
(   21)     

-0,152    
(   21) 

1,000 
(   0)      

0,713 
(   21)     

-0,654 
(   21)     

-0,224 
(   21) 

RobusteŃe 

p= 0,674     p= 0,487     p= ,        p= 0,000     p= 0,001     p= 0 ,303 
-0,031   
(   21)    

0,078  
(   21)     

0,713 
(   21)      

1,000 
(   0)     

-0,936 
(   21)      

-0,141 
(   21) 

CoerenŃă 

p= 0 ,886     p= 0,720     p= 0,000     p= ,        p= 0,000     p= 0,518 
0,179  
(   21)     

-0,006   
(   21)    

-0,654 
(   21)      

-0,936 
(   21)   

1,000  
(   0)     

0,049 
(   21) 

Stimă de sine 

p= 0,412     p= 0,978     p= 0,001     p= 0,000     p= ,        p= 0,823 
-0,335 
(   21)     

-0,031 
(   21)     
      

-0,224 
(   21)     
     

-0,141 
(   21)     
      

0,049 
(   21)     

1,000 
(   0) 
 

Locus de 
control 

p= 0,118     p= 0,887     p= 0,303     p= 0,518     p= 0,823     p= , 
-0,180 
(   21)     

0,044 
(   21)     
      

-0,153 
(   21)     
      

-0,186 
(   21)     
       

0,181   
(   21)     
    

-0,068 
(   21)     

InteligenŃa 
emoŃională 

p= 0,410     p= 0,842     p= 0,485     p= 0,395     p= 0,406     p= 0,756 
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Tabelul 23.  Matrice de corelaŃie parŃială - controlul variabilei inteligenŃă emoŃională (grupul 

de control) 
 
Variabilele Optimism Autoeficacitate RobusteŃe CoerenŃă Stimă de 

sine 
Locus de 
control 

1,000  
(   0)     

0,381  
(   20)     

-0,123 
(   20)     

-0,067 
(   20)     
     

0,219 
(   20)     
      

-0,354 
(   20)     
 

Optimism 

p= ,        p= 0,080     p= 0,584     p= 0 ,765     p= 0,326     p= 0,106 
0,381 
(   20)      

1,000 
(   0)     

-0,147 
(   20)        

0,088 
(   20)      
      

-0,014 
(   20)      
      

-0,028 
(   20)      
 

Autoeficacitate 

p= 0,080     p= ,        p= 0,511     p= 0,694     p= 0,949     p= 0 ,900 
-0,123 
(   20)     

-0,147 
(   20)      

1,000 
(   0)      

0,705 
(   20)     
      

-0,644 
(   20)     
     

-0,238 
(   20)     
 

RobusteŃe 

p= 0,584     p= 0,511     p= ,        p= 0,000     p= 0,001     p= 0,285 
-0,067 
(   20)       

0,088 
(   20)      

0,705 
(   20)      

1,000 
(   0)     

-0,933 
(   20)      

-0,157 
(   20) 

CoerenŃă 

p= 0,765     p= 0,694     p= 0,000     p= ,        p= 0,000     p= 0,483 
0,219 
(  20) 

-0,014 
(   20)      

-0,644  
(   20)    

-0,933 
(   20)     

1,000 
(   0)      

0,063 
(   0) 

Stimă de sine 

p= 0,326     p= 0,949     p= 0,001     p= 0,000     p= ,        p= 0,781 
-0,354 
(   20)     

-0,028 
(   20)      

-0,238 
(   20)      

-0,157    
(   20)    

0,063 
(   20)     

1,000 
(   0) 

Locus de 
control 

p= 0,106     p= 0,900     p= 0,285     p= 0,483     p= 0,781     p= , 
 
 

Nivelul inteligenŃei emoŃionale evaluat pe acest eşantion (grup experimental şi grup de 

control) nu probează covariaŃii semnificative statistic în legătură cu variaŃia componentelor 

convingerilor despre sine, lume şi viaŃă (autoeficacitate, locus de control, optimism, robusteŃe, 

stimă de sine şi coerenŃă). 

Spre deosebire de rezultatele obŃinute de studiul nostru, într-o cercetare realizată de către 

Saklofske et al (2007) s-a găsit o corelaŃie pozitivă între inteligenŃa emoŃională şi locusul de 

control intern. 

Într-o altă cercetare, Venter (2003) a găsit o corelaŃie moderată între coerenŃă şi 

inteligenŃa emoŃională. InteligenŃa emoŃională implică recunoaşterea, procesarea şi utilizarea 

informaŃiei emoŃionale iar coerenŃa implică comprehensiunea, managerizarea şi înŃelesul 

stimulilor percepuŃi.  

De asemenea, coerenŃa a fost corelată pozitiv cu stima de sine (Pallant&Lae, 2002), 

autoeficacitate (Amiskhan&Greaves, 2003) şi optimism (Feldt, Makinkangan&Aunola, 2006). 
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V.1.1 Concluzii privind validarea primului studiu experimental 

 

Printr-o comparaŃie condusă statistic pe calculator, între coeficientul de inteligenŃă 

emoŃională în pretest şi respectiv în poststest, s-a demonstrat eficacitatea activităŃii de grup 

creativ atât în ceea ce priveşte inteligenŃa emoŃională în ansamblu, cât şi în ceea ce privesc unele 

dintre subcomponentele sale, respectiv reglarea emoŃiilor personale, evaluarea emoŃiilor şi 

reglarea emoŃiilor celorlalŃi. De asemenea, antrenamentul de grup creativ se instituie ca o 

modalitate prin care pot fi influenŃate convingerile despre sine, lume şi viaŃă (autoeficacitatea, 

locus-ul de control, stima de sine, coerenŃa şi optimismul). 

 Considerăm că activarea adolescentului într-un  grup creativ se dovedeşte a fi salutară 

din următoarele motive: 

� antrenamentul de grup creativ poate îmbunătăŃi capacitatea de recunoaştere a propriilor 

emoŃii şi a emoŃiilor celorlalŃi. Acest fapt este deosebit de important întrucât adolescenŃii 

care prezintă o înaltă percepŃie a abilităŃilor emoŃionale, în general, au o mai mare 

satisfacŃie în viaŃă şi un nivel mai scăzut al perceperii stresului, fapt susŃinut şi de 

Extremera et al (2007), într-un studiu realizat pe un eşantion de 498 de adolescenŃi; 

� în grup participanŃii dobândesc capacitatea de a se angaja şi în rezolvarea problemelor 

altor persoane; prin definiŃie, inteligenŃa emoŃională include responsabilitatea socială, 

preocuparea pentru bunăstarea celorlalŃi; 

� adolescenŃii devin afirmativi, mai dezinhibaŃi, exprimându-şi natural sentimentele şi 

ideile, fapt generat de către specificul antrenamentului (normele specifice acestui tip de 

grup care solicită emiterea unui număr cât mai mare de idei, fără teamă de judecata 

celorlalŃi, tehnicile psihoterapiei experienŃiale); 

� jucarea unor roluri variate în contextul tehnicilor experienŃiale, utilizarea fanteziei ca 

mijloc de creştere personală se constituie într-o experienŃă cathartică din punct de vedere 

emoŃional; 

� participarea la grupul creativ dezvoltă componenta flexibilă a inteligenŃei emoŃionale, 

adică aptitudinea generală de adaptare la circumstanŃe nefamiliare, neaşteptate şi fluide; 

� tinerii devin mai abili în mânuirea stărilor emoŃionale negative atunci când se confruntă 

cu acestea şi caută modalităŃi de atenuare a acestora, adesea apelând la tehnicile de 

creativitate învăŃate; 

� antrenamentul a condus la creşterea nivelului autoeficacităŃii, astfel adolescenŃii au 

abordat sarcinile dificile ca fiind mai degrabă provocări decât ameninŃări care ar trebui 

evitate; s-au implicat mai mult în activitatea de grup, dar şi în afara sa, au devenit mai 
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perseverenŃi şi-au stabilit obiective mai complexe şi provocatoare; nereuşitele şcolare le-

au atribuit unui efort insuficient sau cunoştinŃelor deficitare; 

� în urma participării la activitatea de grup, adolescenŃii manifestă o mai mare deschidere 

faŃă de critică prin uşurinŃa de a-şi recunoaşte greşelile în cadrul grupului; aceasta se 

datorează faptului că, stima de sine este un fenomen care se poate dezvolta; 

� scenariul metaforic utilizat atât în ceea ce priveşte metodele de creativitate (spre 

exemplu, bătălia metaforelor) cât şi ca tehnică terapeutică experienŃială, oferă un cadru 

de referinŃă pe baza căruia participanŃii îşi pot definii propriile modalităŃi de acŃiune şi de 

raportare la realitate. Aceste ancore creionează situaŃii provocative cu un grad mai mare 

sau mai mic de ambiguitate cu ajutorul cărora cei implicaŃi proiectează elemente 

caracteristice modului lor de funcŃionare interioară;  

� grupul creativ oferă adolescenŃilor posibilitatea de a crea. Capacitatea de a crea are la 

această vârstă un rol compensator pentru disconfortul generat de integrarea socială, 

întrucât adolescenŃa se caracterizează printr-o continuă pendulare între o intensă 

socializare, pe  de-o parte, şi izolare, de cealaltă parte, ca formulă comportamentală 

necesară definirii propriei identităŃi; 

� prin antrenament se creează un context social deschis care asigură structurarea unui stil 

cognitiv creativ ce permite transformarea potenŃialului în performanŃă; 

� participanŃii pot găsi soluŃii la probleme existenŃiale proprii privind relaŃionarea 

deficitară cu familia, prietenii, confruntarea cu un eşec, grupul funcŃionând ca un 

veritabil suport social. 

 

V.2 Rezultatele celui de-al doilea studiu experimental şi interpretarea lor 

 

Pentru a uşura interpretarea rezultatelor vom relua mai întâi ipoteza ce va fi verificată în 

acest paragraf:  

• Se presupune că, pe baza anumitor tehnici de dezvoltare a potenŃialului creativ se 

poate obŃine o diferenŃă semnificativă între potenŃialul creativ pretest (măsura 

potenŃialului) şi post-test (măsura potenŃialului). 

În urma administrării probelor, pentru a putea compara datele obŃinute, am efectuat 

transformarea cotelor brute în note T.   

Deoarece histogramele distribuŃiilor sunt asimetrice recurgem la metode neparametrice. 

Pentru a realiza comparaŃiile intergrupale am avut de ales între proba medianei (X2) şi testul U 

(Mann-Whitney). Întrucât numărul rangurilor egale la diferite note a fost prea mare am utilizat 
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proba medianei în cele două momente (pretest şi posttest). Mai întâi prezentăm expresiile 

cantitative (tabelele 24 şi 25). 

 

Tabel 24.  Criteriul X2  pretest 

Factori X2 P 
Or exp – Or ctrl 3,87 0,05 
Fd exp –Fd ctrl 3,84 0,05 
Fx exp – Fx ctrl 1,68 Nesemnificativ 
GD exp – GD ctrl 4,15 0,01 
Atc exp – Atc ctrl 1,33 Nesemnificativ 
GC exp – GC ctrl 3,84 0,05 
PC exp – PC ctrl 1,34 Nesemnificativ 
 

Tabel 25. Criteriul X2  posttest 

Factori X2 P 
Or exp – Or ctrl 4,09 0,05 
Fd exp –Fd ctrl 6,76 0,01 
Fx exp – Fx ctrl 3,02 Nesemnificativ 
GD exp – GD ctrl 6,76 0,01 
Atc exp – Atc ctrl 6,76 0,01 
GC exp – GC ctrl 4,09 0,05 
PC exp – PC ctrl 5,37 0,05 
 

Astfel, dacă în pretest au existat diferenŃe între cele două grupe (experimental şi de control) la 

un prag p = 0,05 sau p<0,05 la componentele potenŃialului creativ: originalitatea (X2 = 3,87), 

fluiditate (X2 = 3,84), gândire divergentă (X2 = 4,15) şi gândire convergentă (X2  = 3,84); în 

posttest diferenŃele au devenit semnificative statistic la un prag p< 0,01 sau p =  0,01 pentru 

fluiditate, gândire divergentă şi atitudini creatoare (X2 = 6,67) şi la un prag p< 0,05 sau p = 0,05 

pentru potenŃialul creativ (X2  = 5,37), gândire convergentă (X2   = 4,09) şi originalitate (X2  = 

4,09). 

 Realizând o ierarhie constatăm că, în posttest pe primele locuri se situează la p<0,01 sau 

p=0,01 următoarele componente ale potenŃialului creativ: gândirea divergentă, atitudinile 

creatoare şi fluiditatea. Datele obŃinute de noi sunt în consonanŃă cu cele semnalate de numeroşi 

specialişti ai domeniului care atestă că dintre toate dimensiunile implicate în creativitate, cele 

mai modelabile prin educaŃie (inclusiv antrenament de grup creativ) sunt cele atitudinale 

comparativ cu cele aptitudinale. 

 În urma acestor rezultate putem concluziona că, faza formativă a experimentului nostru, 

antrenamentul creativ a avut o influenŃă evidentă în modificarea, respectiv dezvoltarea 

potenŃialului creativ al elevilor participanŃi. 

Eficacitatea antrenamentului creativ este demonstrată şi de analiza dinamicii atitudinilor 

creatoare. Chestionarul reuneşte 15 atitudini creatoare:energie, concentrare, orientare spre nou, 
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argumentarea ideilor, independenŃă, nonconformism, valori morale, orientare spre un viitor 

îndepărtat, risc, atracŃie faŃă de problemele dificile, diversitatea intereselor, valori spirituale, 

finalizare, valori practice şi încredere în forŃele proprii. 

 

Tabelul 26. FrecvenŃa (%) atitudinilor creatoare la grupul experimental (pre şi post intervenŃie) 

Atitudini creatoare Cu totul adevărat Cu totul neadevărat 
1. orientare spre nou 
 

41,66% - 19,44% 20,83% - 33,32% 

2. diversitate a intereselor 
 

37,5% - 20,83% 
 

13,88% - 22,22% 

3. nonconformism 
 

36,10% - 20,93% 5,55% - 16,66% 

4. independenŃă 
 

18,05% - 8,33% 23,66% - 29,16% 

5. atracŃie faŃă de probleme 
dificile 
 

26,38% - 16,66% 
 

18,05% - 27,77% 
 

6. concentrare 
 

27,77% - 20,83% 13,88% - 18,06% 

7. risc 
 

29,16% - 23,61% 9,72% - 18,05% 

8. argumentarea ideilor 
 

3,33% - 29,17% 
 

20,83% - 23,60% 
 

9. valori morale şi spirituale 
 

22,22% - 18,06% 9,71% - 13,84% 

11. încredere în forŃele prporii 8,33% - 9,72% 31,94% - 4,16% 
12. finalizare 15,27% - 7,16% 31,94% - 5,55% 
 

Există atitudini care nu îndeplinesc decât o singură condiŃie: atitudinea “încredere în 

forŃele proprii” înregistrează o scădere a ratei răspunsurilor “cu totul neadevărat” la ce-a de-a 

doua testare (de la 31,94% la 4,16%), dar nu se modifică în ceea ce priveşte răspunsul “cu totul 

adevărat” (de la 8,33% la 9,72%). 

Faptul că nici o atitudine creatoare nu rămâne indiferentă la activitatea de grup creativ 

demonstrează încă o dată eficacitatea ei. 

Din dorinŃa de a obŃine informaŃii suplimentare cu privire la efectele exercitate de 

frecventarea şedinŃelor de antrenament creativ am utilizat un chestionar pentru adolescenŃi 

(alcătuit de către Şcoala de creativitate “Mirabilis”). Acest chestionar este utilizat ca probă 

experimentală şi cuprinde 35 de efecte. 

Pentru fiecare efect în parte există o scală de notare cu 5 unităŃi: foarte frecvent, frecvent, 

uneori, rar şi foarte rar. 

Urmărind procentajul de răspunsuri am realizat o ierarhizare a efectelor constatate. 

Astfel, pentru răspunsurile cotate cu “foarte frecvent” se înregistrează următorul clasament: 
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� prima în ierarhie se plasează dorinŃa de a continua activitatea de grup creativ (62,5%). 

Este îmbucurătoare ocuparea pe primul loc a acestui efect, ceea ce ne demonstrează 

impactul pozitiv produs de şedinŃele de creativitate asupra elevilor; 

� urmează preocuparea de a găsi cât mai multe soluŃii pentru probleme diferite (54,16%), 

efect probat şi în viaŃa cotidiană, fiind remarcat de către profesori prin îmbunătăŃirea 

activităŃii şcolare a elevilor; 

� pe locul al treilea figurează creşterea dorinŃei de a te cunoaşte mai bine (50 %); 

� în continuare se plasează trebuinŃa de a inventa ceva care să te exprime (41,66%); 

� locul al cincilea este ocupat de aplicarea metodelor de creativitate în situaŃii de viaŃă 

(33,33%). Confirmarea acestui efect am avut-o când unul dintre elevi preocupat de teatru 

a uzitat de metode de creativitate în alcătuirea unei scenete. 

� în final pe ultimul loc se plasează descoperirea unor puteri interioare nebănuite 

(29,16%). 

Pentru răspunsurile cotate cu “frecvent” pe primul loc, având un procent de 54,16% se 

situează următoarele efecte: 

� îmbogăŃirea, activizarea, nuanŃarea vocabularului. Un exemplu îl constituie 

asimilarea şi folosirea ulterioară de către elevi a unor cuvinte noi pe care le-am 

utilizat în cadrul şedinŃelor de creativitate; 

� creşterea abilităŃii de a-Ńi crea alte legături, prieteni noi; 

� identificarea în ceilalŃi a aspectelor pozitive, a calităŃilor; 

� dorinŃa de a te afirma în grup prin răspunsuri originale. 

Pe locul doi se situează apariŃia unor idei originale având un procent de 50%, precum 

şi creşterea dorinŃei de a te cunoaşte mai bine. 

Locul trei este ocupat de creşterea încrederii în propria persoană 45,8%. 

Pe locul patru, cu un procent de 41,66%, se situează următoarele efecte: curajul de a-

Ńi susŃine punctul de vedere, trebuinŃa de a finaliza activităŃile începute, utilizarea celor 

însuşite la celelalte discipline, dorinŃa de a te pune în locul celuilalt pentru a-i înŃelege 

comportamentul, reducerea timidităŃii, a emotivităŃii, crearea unei bune dispoziŃii pentru cel 

puŃin 24 h, trebuinŃa de a persista în obŃinerea succesului, formarea convingerii că în orice 

situaŃie există mai  multe căi de rezolvare. 

Locul cinci cu un procent de 37,5% este deŃinut de bucuria de a simŃi cum îŃi cresc 

puterile creatoare, înŃelegerea faptului că fiecare este unic în felul său, descoperirea unor noi 

căi de a comunica cu alŃii. 
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Printr-o comparaŃie condusă statistic pe calculator, între potenŃialul creativ al subiecŃilor 

investigaŃi în pretest şi respectiv în post-test s-a verificat eficacitatea activităŃii de grup creativ la 

elevii de liceu, ceea ce confirmă ipoteza noastră. 

 

 V.2.1 Concluzii privind validarea celui de-al doilea studiu experimental 

 

În afara cultivării potenŃialului creativ general, precum şi a unora dintre componentele şi 

subcomponentele sale, organizarea unei activităŃi de identificare şi stimulare a potenŃialului 

creativ se dovedeşte fructuoasă din următoarele motive: 

� potenŃialul creativ înregistrează în adolescenŃă un traseu ascensional, motiv pentru care 

pentru a păstra nealterată nevoia de a crea subliniem efectul benefic al angrenării în 

cadrul unui grup creativ;   

� prezenŃa nevoii de apartenenŃă la această vârstă ne îndreptăŃeşte să afirmăm efectul 

pozitiv al grupului asupra persoanei, mai ales că adolescentul manifestă atracŃie pentru o 

activitate decenzurată şi permisivă, ca cea dintr-un grup creativ; 

� activarea într-un grup permite de asemenea fertilizarea resurselor interioare ale 

persoanei, ceea ce-l ajută pe adolescent să dobândească o identitate coerentă a Eului; 

� este stimulată curiozitatea şi dorinŃa lor de autocunoaştere, concretizată prin interesul 

acordat tehnicilor împrumutate din psihoterapia experienŃială şi solicitarea lor expresă 

printr-o frază stereotipă: „Când facem terapie experienŃială?”; 

� dezvoltă capacitatea elevilor de a lucra împreună, de a coopera, de a colabora, fapt 

concretizat şi la nivelul atmosferei ce se creează în cadrul grupului; 

� stimulează şi dezvoltă capacităŃi cognitive complexe: 

� inteligenŃa lingvistică (ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie, abilitatea 

de a folosi efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic); inteligenŃa 

lingvistică se dezvoltă în special datorită caracterului preponderent verbal al 

antrenamentului; 

� inteligenŃa logico-matematică (capacitatea de a analiza logic problemele, de a 

face deducŃii) prin utilizarea tehnicilor ce solicită în mod expres acest tip de 

inteligenŃă; 

� inteligenŃa interpersonală (capacitatea de a înŃelege intenŃiile, motivaŃiile, 

dorinŃele celorlalŃi, creând oportunităŃi în munca colectivă);   

� inteligenŃa intrapersonală (capacitatea de autoapreciere corectă a propriilor 

sentimente, motivaŃii, temeri). ParticipanŃii au raportat importanŃa recunoaşterii 

stării emoŃionale în relaŃiile cu cei din jur şi în afara şedinŃelor; 
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� antrenamentul a vizat activităŃi similare cu cele şcolare astfel că, elevii au rezolvat 

diverse probleme de utilitate colectivă (spre exemplu: organizarea unor serbări şcolare); 

� activitatea de grup creativ determină descoperirea şi stimularea aptitudinilor artistice la 

elevii respectivi (literare, grafice, muzicale, coregrafice), unii dintre participanŃi şi-au 

valorificat pentru prima dată talentul la desen în cadrul grupului; 

� participarea la un grup creativ conduce la consolidarea relaŃiilor dintre elevii participanŃi, 

generând un surplus de omogenitate şi coeziune în clasă. 

 

 

CONCLUZII FINALE 

  

 

Rezultatele obŃinute prin cercetarea de faŃă atestă rolul antrenamentului de grup creativ 

în dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale, a convingerilor despre sine, lume şi viaŃă precum şi a 

stimulării potenŃialului creativ. 

Prin conŃinutul său programul utilizat este original, întrucât îmbină cu success metode 

clasice, verificate de valorificare şi îmbunătăŃire a potenŃialului creativ (brainstorming, Phillips 

6-6, Frisco etc) cu metode mai noi (asupra cărora nu s-au efectuat încă studii de validare precum 

tehnicile lui Brian Clegg, metaformarea etc) şi cu metode specifice psihoterapiei experienŃiale.  

De asemenea, prin varietatea tehnicilor abordate, antrenamentul constituie o modalitate atractivă 

şi utilă prin care persoana poate să-şi acceseze trăirile şi să înveŃe alfabetul emoŃiilor. 

 Antrenamentul de grup creativ se dovedeşte util la această vârstă din următoarele 

considerente: 

� în cadrul antrenamentului are loc un proces de conştientizare şi creştere personală pe 

care adolescentul îl parcurge prin cel puŃin cinci etape: „ce simt” (conştientizarea 

emoŃiilor), „ce simt ceilalŃi” (empatie), ”ce imaginez”(originalitate) „ce fac” şi „ce 

facem” (producŃiile individuale şi de grup) şi „ce utilizez” (transferul celor învăŃate în 

realitatea curentă).Toate acestea constituie premisa, fundamentul dezvoltării personale, 

conduc la structurarea personalităŃii. Manifestarea creativităŃii este un semn de maturitate 

şi împlinire a grupului; 

� tehnicile creative şi experienŃiale rulate în cadrul grupului permit fiecărui membru să 

devină pentru ceilalŃi un spaŃiu privilegiat în care orice membru al grupului se poate 

întâlni cu sine într-o altă ipostază; 

� toŃi adolescenŃii trec prin frământări interioare, dar nu toŃi trăiesc crize de identitate. Cei 

ce posedă o mai bună cunoaştere de sine sunt mai feriŃi în a experimenta stări de 
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anxietate, depresie şi sunt mai puŃin vulnerabili în faŃa influenŃelor negative ce vin din 

exterior; grupul reprezintă astfel o bună modalitate de autocunoaştere; 

� lucrul cu grupul este ideal pentru adolescenŃii care au nevoie să practice deprinderile de 

contact social. Grupul este un loc în care ei pot să devină conştienŃi de modul cum 

interacŃionează cu ceilalŃi, să înveŃe să-şi asume responsabilităŃi pentru ceea ce fac şi să 

experimenteze noi comportamente. AdolescenŃii au nevoie să se afle într-un grup unde ei 

caută şi chiar speră să găsească o imagine a lor înşile care să le dea siguranŃa şi 

sentimentul propriei lor valori. În acelaşi timp, se pot compara cu ceilalŃi, îşi pot schimba 

sau confrunta punctele de vedere şi se pot autodescoperi; 

� cooptarea adolescentului într-o activitate de grup creativ reprezintă o soluŃie potrivită 

pentru preîntâmpina eventuale derapaje comportamentale întrucât adolescenŃa e perioada 

marilor turbulenŃe, perioadă în care persoana se află în căutarea propriei identităŃi; 

� dezvoltarea autoeficacităŃii în urma antrenamentului contribuie la reducerea 

comportamentelor antisociale; 

� adolescenŃii care care au un locus intern se angajează în mod tipic în comportamente 

adaptative şi proactive şi au mai multă responsabilitate asupra propriei vieŃi, sunt mai 

motivaŃi şi au sensul autoactualizării; 

� dezvoltarea optimismului are o importanŃă deosebită întrucât acesta are o valoare 

predictivă pentru longevitate şi constituie al doilea factor de predicŃie în cazul unei 

vindecării reuşite; 

� învăŃarea şi exersarea în cadrul antrenamentului a unor metode de relaxare se dovedeşte 

utilă şi pentru îmbunătăŃirea propriei autoeficacităŃi. De asemenea, pe întreaga rută 

existenŃială utilizarea în continuare a acestor metode reprezintă veritabile strategii de 

adaptare la stres şi de atingere a unui echilibru în plan intern; unii dintre participanŃi au 

mărturisit că au utilizat acasă tehnici de relaxare înaintea unor teze sau lucrări 

importante; 

� încurajarea adolescentului să-i perceapă pe ceilalŃi ca asemănători lui poate contribui la 

dezvoltarea şi exprimarea empatiei; 

� implicând multă originalitate, imaginaŃie, iniŃiativă, cooperare, provocare la exprimare, 

dragoste pentru joc, pentru mister, spontaneitate, nevoie de autocunoaştere, programul 

iniŃiat de noi stimulează creativitatea subiecŃilor; 

� adolescentul îşi deblochează creativitatea mai uşor, îşi recunoaşte şi relglează emoŃiile 

mai uşor poate şi datorită faptului că, după ce obŃine satisfacŃii la nivelul nevoii de 

apartenenŃă, devine securizat pentru acea competiŃie constructivă care îl ajută să se 

identifice ca fiind distinct dar valorizat în raport cu ceilalŃi. 
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Concluzia finală pe care se desprinde din studiul nostru este că “piesele” fundamentale 

ale inteligenŃei emoŃionale, precum şi structura sa globală, se pot îmbunătăŃi prin pregătire şi 

experienŃă în cadrul unui antrenament de grup creativ. De asemenea, prin antrenamentul creativ 

se pot modifica convingerile despre sine, lume şi viaŃă şi are loc o dezvoltare a potenŃialului 

creativ existent în fiecare dintre noi. 

Pentru multiplele sale valenŃe formative este necesară extinderea organizării unor 

grupuri de creativitate la toate nivelele şcolarităŃii (primar, gimnazial, liceal, universitar). 

 La finele acestui studiu, apreciem că extinderea antrenamentului de grup creativ la o 

perioadă de minim un ar consolida paleta efectelor sale benefice. 

 În concluzie, grupul creativ poate deveni un aliat indispensabil în recuzita de intervenŃie 

a educatorului, întrucât aşa cum observă R.May (1980) acesta reprezintă “un proces al facerii, al 

aducerii în fiinŃă”. 
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