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Monografia semnată de Maia Mo-

rel „Viaţă şi CreActivitate. Reflecţii 

asupra educaţiei artistice în artele 

plastice”
1
 este o apariţie în limba fran-

ceză lansată recent de editura Peisaj 

(Québec, Canada), din colecţia Cogi-

to (serie de carte specializată în ştiin-

ţele educaţiei). Volumul reflectă pro-

dusul unei cercetări consacrate creati-

vităţii în contextul educaţiei artistice 

plastice; baza lucrării o constituie unul 

din aspectele tratate în teza de 

doctorat a autoarei, susţinută în Paris, 

la Universitatea Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, în Arte plastice şi Studiul 

artelor
2
.  

Aşa precum este indicat printr-un 

joc de silabe în titlului monografiei 

Cre-Activitate – lucrarea urmăreşte sco-
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 Teza de doctorat, ciclul III ("nou-

veau doctorat"), susţinută în februarie 

2006 la Universitatea Paris 1 Panthéon-

Sorbonne de Maia Robu (Morel), a fost 

condusă în cotutelă de Pierre Baqué, 

doctor habilitat în Arte, profesor emerit, 

Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Franţa şi de Nicolae Bucun, doctor habi-

litat în psihologie, profesor universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat «Ion 

Creangă», Chişinău, Republica Moldova. 

pul de a articula cercetările teoretice 

asupra creativităţii cu constatări reie-

şite din aplicarea practică a acestora, 

în context educativ concret.  

Creativitatea este un fenomen 

extrem de complex, cu numeroase 

aspecte, faţete, dimensiuni, care – fiind 

cercetate de multe decenii la rînd, – 

mai suscită încă multe interogări. De 

aceea apariţia unui asemenea studiu 

nu este deloc surprinzătoare, pentru 

că fenomenul de creativitate provoacă 

controverse şi diverse viziuni ştiinţi-

fice. Una dintre acestea este creativi-

tatea în context educativ (abordată în 

monografie), plasată pe teren artistic 

plastic şi direcţionată în sensul dez-

voltării – ameliorării – formării la 

individ a unei atitudini creative, care 

să-i servească acestuia drept calitate 

individuală, manifestată în diverse 

domenii ale vieţii.  

Ideile de bază tratate în prezenta 

lucrare sînt structurate în jurul cîtorva 

axe şi permit următoarele deducţii: 

1. Ţinîndu-se cont de complexitatea 

fenomenului de creativitate, acest 

termen nu poate avea o definiţie 

univocă. Noţiunea de creativitate, 

analizată în lucrare, comportă un 

caracter amplu; scopul eventuale-

lor intervenţii pedagogice în actul 

de creaţie este orientarea indivi-

dului spre adoptarea de către 

acesta a unei conduite creative. 
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2. Creativitatea poate fi tratată ca un 

mod de gîndire şi ca un mod de 

acţiune. Ea este importantă în plan 

individual şi social, favorizînd, 

pe de o parte sensibilitatea artisti-

că a individului, pe de altă parte, 

adoptarea unei atitudini creative 

în diferite domenii ale vieţii. 

3. În contextul activităţilor artistice 

plastice, creativitatea ocupă un loc 

important şi poate fi manifestată 

la orice vîrstă. Realizările infantile 

au caracteristicile lor aparte şi di-

feră de producţia artistică a unui 

matur. 

4. Diferiţi factori pot influenţa crea-

tivitatea – fie bariere negative, fie 

factori stimulatori. Aceştia din 

urmă constituie condiţii specifice, 

care declanşează potenţialul creativ 

individual şi facilitează procesul 

educaţional. 

5. Educaţia poate influenţa evoluţia 

creativă a persoanei. În acelaşi 

timp, este necesar ca individul să 

găsească motivaţia necesară pentru 

a putea avansa de la actul creativ 

spre o conduită creativă pe ter-

men lung. 

Astfel, în cadrul prezentei lucrări, 

noţiunea de creativitate nu se referă 

la o activitate practicată pe parcursul 

orelor de artă plastică; autoarea optea-

ză pentru aplicarea unei pedagogii 

care formează comportamentul elevu-

lui, cultivîndu-i elanul pentru acţiune 

şi iniţiativă în sens larg social. 

În acest context, prezenta cercetare 

a evoluat în direcţia studierii mijloa-

celor didactice propice dezvoltării po-

tenţialităţilor creative ale individului. 

Autoarea consideră că acţiunea 

pedagogică capabilă să realizeze 

acest scop este educaţia pentru 

creativitate, ceea ce înseamnă: 

- pe de o parte, accesul la valorile 

culturii artistice (prin intermediul 

artelor plastice), proces pe care-l 

numeşte sensibilizare; 

- pe de alta parte, cultivarea unei ati-

tudini creative pe termen lung, ma-

nifestată în diverse domenii ale 

vieţii, - calitate pe care a numit-o 

conduită creativă. 

Lucrarea este constituită din in-

troducere, patru capitole, concluzii, 

anexa «Arbore Edu-Activ», surse 

(bibliografice şi electronice). Primul 

capitol e dedicat noţiunii de creati-

vitate, la general (începînd cu Aristo-

tel, Newton, Descartes, Einstein, Lo-

monossov, şi pînă la epoca modernă 

– Osborn, Vygotski). Se trec în re-

vistă şi cercetări asupra creativităţii 

din domeniul psihologiei (Mednick, 

Guilford, Gordon, Freud, Adler) şi 

pedagogiei (Rouquette, Lagoutte, 

Van de Casteele, Michaud), pentru a 

releva următoarele idei: 

- creativitatea trebuie tratată ca o ca-

litate comuna şi nu ca o excepţie 

rezervată unei elite sociale;  

- creativitatea este „educabilă”, adi-

că se admite posibilitatea de for-

mare la individ a unui comporta-

ment creativ;  

- potenţialul creativ are o diferen-

ţiere graduală (după: Maslow, 

Taylor, Golann); 

- creativitatea nu este numai accesi-

bilă, dar şi necesară – atît indivi-

dului, cît şi societăţii. 

În acest capitol se formulează o 

definiţie ipotetică a creativităţii, pe 

care autoarea o va aplica pe parcursul 

experimentului pe teren: "Creativita-

tea este o caracteristică a comporta-

mentului uman, care poate fi dez-

voltată prin mijloace pedagogice 

(în cadrul unui proces de educaţie 

pentru creativitate), urmărindu-se 

scopul de a amplifica sensibilitatea 

artistică a individului şi de a forma 

o personalitate creativă pe termen 
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lung, în toate domeniile vieţii". 

Această definiţie este pusă în relaţie 

cu activitatea creativă a artistului, 

precizîndu-se terminologia de „act 

creativ”, „potenţial creativ”, „compor-

tament creativ”; este, de asemenea, 

abordat subiectul investirii intelectuale 

din partea creatorului în procesul 

actului de creaţie: „gîndire creativă”, 

„imaginaţie constructivă”, „inteligen-

ţă”, „gîndire divergentă” etc. Sinteza 

cercetărilor documentare este exprima-

tă prin grila I – Elementele consti-

tuante ale creativităţii (elemente 

primare, modificate şi evoluate).  

O definiţie referitoare la creativi-

tatea infantilă este formulată de 

autoare în felul următor: "Vorbim 

despre creativitate infantilă atunci 

cînd se produce o schimbare în 

procesul natural de creaţie, cînd 

copilul depăşeşte evoluţia ordinară 

şi specifică vîrstei sale (cînd 

realizează o imagine ieşită din cele 

„repertoriate”, ca fiind obişnuite 

pentru un copil de vîrsta dată)". 

O altă temă abordată aici sînt 

blocajele creativităţii (emoţionale, 

perceptive, culturale), care sînt stu-

diate din punctul de vedere al relaţiei 

adult-copil. Concluziile ţin de activi-

tatea educatorului de artă. Din 

aceeaşi optică se tratează şi paragra-

ful Creativitatea şi jocul, aducîndu-se 

exemple şi contra-exemple de expe-

rienţe concrete la acest subiect (con-

texte ludice, atitudine ludică). 

Un paragraf aparte este consacrat 

creativităţii infantile, comparaţiei din-

tre aceasta şi creativitatea artistului 

profesional, care se inspiră de la arta 

infantilă (arta „naivă”, Picasso, Bra-

que, Klee, Leger), dar între care se 

face o distincţie considerabilă: copi-

lul este inedit şi original „din neştire” 

(fără să posede tehnica, el explorează 

terenuri noi şi creează imagini deose-

bit de expresive); pe cînd artistul 

transgresează anumite reguli intenţio-

nat, apropiindu-se astfel de limbajul 

„inocent” al creaţiei infantile. Aceste 

consideraţii sînt necesare în contextul 

confuziilor frecvente, care intervin la 

analiza producţiei infantile, dar şi a 

evaluării creaţiei artistice 

contemporane, care este contradicto-

rie şi suscită multe întrebări. 

Al doilea capitol este consacrat 

artelor plastice în relaţie cu 

educaţia. Se face o tentativă de a 

lămuri unele noţiuni – „Desen”, 

„Arte plastice”, „Arte vizuale”, 

analizîndu-se, în evoluţie istorică, 

fiecare dintre ele şi terenul pe care îl 

acoperă la o etapă sau alta ale 

educaţiei artistice. Analiza cuprinde, 

de asemenea, şi perioada actuală, 

cînd în unele sisteme educaţionale 

disciplina dată este numită „Arte 

vizuale”, analizîndu-se elementele 

implicate în această nouă formulă. O 

altă explicaţie necesară contextului 

abordat este cea dintre „Învaţămînt 

artistic” şi „Educaţie artistică” – 

explicaţii îndeosebi actuale în 

Republica Moldova, unde regulile şi 

exigenţele învăţămîntului artistic, de 

sorginte academică (din şcolile 

profesionale de arte), au fost 

deplasate în sistemul şcolii generale, 

adică în şcoala publică „pentru toţi”. 

Scopurile acestor două tipuri de 

studiere a artelor sînt diferite: 

învaţămîntul presupune o formare 

pentru artă, educaţia presupune o 

formare prin artă. Eroarea comisă 

timp îndelungat în sistemul şcolar 

moldovenesc a adus prejudicii atît 

disciplinei şcolare Artă plastică 

(blocînd cercetările în domeniul 

educaţiei artistice plastice la nivelul 

anilor de după al II-lea război 

mondial), cît şi creativităţii – trăsă-

tură indispensabilă acestei discipline 
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de studiu (substituită timp îndelungat 

cu „lucrul după model”, adică activi-

tate reproductivă). 

Creativitatea este tratată în context 

educativ ca o mişcare pe verticală, pe 

care o parcurge individul prin cele 

patru „a şti” : „a şti să faci” – achizi-

ţii practice şi analitice ; „a şti să spui” 

– capacitate de exprimare plastică; „a 

şti să-ţi apropriezi” – evoluţia com-

portamentului individual, creativita-

tea fiind adoptată ca o stare perma-

nentă; „a şti să fii” – devenirea spiri-

tuală şi culturală a individului. 

Al treilea capitol are drept scop 

punerea în evidenţă a beneficiului 

educativ şi social al creativităţii. În 

context şcolar, creativitatea se potri-

veşte unui demers interferenţial din-

tre diverse cîmpuri disciplinare, care 

are doi parametri. Dominanta orizon-

tală este aceea care oferă o abordare 

complexă a unui subiect; dominanta 

verticală oferă oportunităţi transdisci-

plinare (Schema I). Puse într-un 

sistem logic, acestea conduc spre un 

proiect educativ – elementul esenţial 

al Pedagogiei de proiect. Asemenea 

tip de proiecte educaţionale, răspîn-

dite pe larg în pedagogia contempo-

rană, sînt o sursă importantă de rea-

lizare a potenţialului creativ şi inte-

lectual al elevilor.  

O abordare teleologică a educa-

ţiei artistice pune în evidenţă efectul 

extrinsec şi intrinsec ale acestui pro-

ces: pe de o parte – artele plastice 

sînt punctul de joncţiune dintre 

expresia artistică şi achiziţiile din alte 

materii (abordare cognitivă a activită-

ţii artistice); pe de alta parte – artele 

plastice oferă elevului o dezvoltare a 

capacităţilor personale, adică un 

avantaj pentru devenirea sa culturală 

şi spirituală (abordare evolutivă a 

activităţii artistice). În acelaşi con-

cept logic, activitatea artistică plasti-

că ajută elevul să trăiască experienţe 

similare cu cele din viata cotidiană, 

călindu-i astfel rezistenţa în faţa 

situaţiilor neaşteptate, învăţîndu-l să 

prevadă efectele ulterioare ale unui 

gest sau comportament, antrenîndu-l 

să expună poziţia (producţia) proprie 

în faţa colegilor şi să o argumenteze - 

toate acestea cerîndu-i să fie mereu 

original şi inedit, fără să repete ideile 

colegilor etc. Autoarea a numit aceste 

beneficii personale ale elevului, căpă-

tate din activitatea artistică, „Exem-

ple de abordare pragmatică”, reflecta-

te în Grila II.  

În afară de aceste elemente com-

portamentale individuale, un alt be-

neficiu al creativităţii se reflectă în 

achiziţionarea competenţei culturale 

– element inevitabil într-un proces 

actual de educaţie artistică. Astfel, 

competenţa de a realiza o lucrare 

personală, de a înţelege şi de a 

aprecia lucrările artistice produse de 

altcineva (un coleg, sau un artist), de 

a integra arta în fenomene culturale 

sau sociale – constituie idealul educa-

tiv care prevalează la ora actuală în 

obiectivele artelor plastice.  

În sfîrşit – aceste achiziţii – abili-

tăţi artistice şi referinţe culturale - 

conduc inevitabil spre noi culturi şi 

noi contexte sociale; acest avantaj al 

educaţiei artistice este interculturali-

tatea. În perioada actuală de mondia-

lizare, arta este un teren favorabil de 

„întîlnire cu celălalt”, un mijloc 

potrivit de comunicare între purtătorii 

diferitelor expresii culturale. Arta 

percepută cu văzul compensează im-

pedimentele create de limbajul ver-

bal, care este deseori dificil şi, de 

obicei, redus la una-două limbi „de 

comunicare internaţională” care nive-

lează toate celelalte expresii lingvisti-

ce. Arta expresiei vizuale are avanta-

jul de a trece bariera limbajului şi de 
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a facilita comunicarea între culturi. 

Cercetarea acestor aspecte a condus 

autoarea la elaborarea unui model de 

educaţie artistică şi interculturală, 

expus în Schema II. 

Revenind la creativitate, în sensul 

larg al cuvîntului (noţiunea fiind extin-

să dincolo de artele plastice) autoarea 

se întreabă despre relaţia dintre crea-

tivitate, cultură şi libertate (un aspect 

tratat mai rar şi mai modest în cerce-

tările referitoare la creativitate). Acest 

lanţ de categorii descoperă aspecte 

sociale, în care se observă un abuz al 

puterilor autoritare, acestea frînînd crea-

tivitatea pentru a putea domina socie-

tatea. În monografie se urmăresc con-

diţiile în care creativitatea şi liberta-

tea sînt reciproc legate între ele, pre-

cum şi condiţiile unei societăţi închise 

şi a unei societăţi deschise. În conclu-

zie, creativitatea este „periculoasă” 

într-un sistem totalitar, pentru că este 

„democratică” şi uzurpează pilonii pe 

care se menţine dictatura: controlul, 

uniformitatea, pasivitatea, conformis-

mul, lipsa de iniţiativă, docilitatea 

etc. Acest paragraf face o incursiune 

în aspectele sociale ale manifestării 

comportamentului creativ şi elucidea-

ză importanţa creativităţii în condiţii-

le unei aspiraţii spre o societate des-

chisă şi liberă. 

Capitolul al patrulea face o apli-

care a consideraţiilor despre creati-

vitate într-un context educativ pre-

cis. Astfel, concluziile deduse cu re-

ferinţă la creativitate şi expuse în ca-

pitolele anterioare au fost aplicate 

într-un context educaţional concret: 

în zece şcoli primare din Paris şi din 

suburbia pariziană. La această etapă de 

teren a cercetării s-au realizat obser-

vări asupra cadrului şcolar (asupra sur-

selor materiale şi intelectuale), a pro-

fesorului (competenţele sale didactice 

şi culturale), s-a analizat demersul 

pedagogic (materia „reflexivă”), actul 

pedagogic (concept, conţinut, rezultat 

final). Din punctul de vedere a actua-

lităţii conceptelor pedagogice posibi-

le, în Grila III „Concept pedagogic 

tradiţional şi modern în compara-

ţie” au fost sistematizate elementele 

respective fiecăruia dintre ele. Con-

form aceleiaşi logici, au fost consti-

tuite Schema III şi Schema IV, care 

reflectă două tipuri de structuri ale 

cursului de educaţie plastică: structu-

ra tradiţională şi structura modernă. 

Partea a doua a capitolului este un 

extras din experimentul de observare, 

realizat pe teren, adică în cadrul şco-

lar. Exemplele sînt expuse din optica 

cercetării teoretice; evaluarea rezultate-

lor acumulate prin interviu şi observare 

a orelor de artă plastică s-a efectuat 

prin grila condiţiilor necesare dezvol-

tării creativităţii. Astfel, documentele 

elaborate în acest scop (chestionar 

pentru profesor, fişe de observare a 

unui curs de arte plastice, grile de 

evaluare din perspectiva educaţiei 

pentru creativitate) au permis să se 

facă o sinteză de informaţii, sistemati-

zate într-un „Jurnal de bord reflexiv”. 

Acest compartiment al lucrării rela-

tează situaţia la momentul efectuării 

experimentului de constatare, permite 

sa se formuleze concluzii asupra ele-

mentelor care contribuie la dezvolta-

rea creativităţii şi să se deducă în ce 

măsură sînt ele eficiente sau inefi-

ciente (Grila IV, Grila V). 

În concluzie, lucrarea analizată şi-a 

propus ca scop efectuarea unui studiu 

asupra creativităţii şi, în acelaşi timp, 

aplicarea cercetărilor teoretice într-un 

domeniu precis: artele plastice. O 

amplă documentare, urmată de o in-

vestigaţie pe teren (în zece şcoli din 

Paris şi suburbia pariziană) a consti-

tuit această lucrare de sinteză, care 

este un pas important în evoluţia cer-
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cetărilor consacrate dezvoltării creati-

vităţii. 

Etapa studiului documentar a per-

mis autoarei să confirme ideea iniţială 

despre oportunităţile extinderii creati-

vităţii dincolo de spaţiul artelor, şi, de 

asemenea, ideea că această capacitate 

umană – creativitatea – poate fi trata-

tă ca un mod de comportament vala-

bil în orice situaţie de viaţă. Dezvol-

tarea acestui comportament este posi-

bilă inclusiv prin activităţile artistice 

plastice – fenomen care a fost urmărit 

în context teoretic şi practic, pe teren. 

Astfel, comportamentul creativ (definit 

în cercetarea dată ca „conduită creati-

vă”), este susceptibil transformărilor 

în contextul acţiunii pedagogice. 

Aceste concluzii rezultă din analiza 

materialului factologic şi a evaluării 

lui din punctul de vedere al relaţiei 

„creativitate - arte plastice”. În ace-

laşi timp, observările efectuate pe te-

ren au demonstrat rolul important al 

resurselor materiale şi intelectuale, ne-

cesare procesului de educaţie artistică 

şi în special – al practicării unui 

proces de educaţie pentru creativitate.  

Astfel, rezultatele optimale în 

evaluarea actului pedagogic, destinat 

dezvoltării unei conduite creative s-au 

înregistrat în următoarele condiţii: 

- prezenţa unui concept pedagogic 

actualizat şi a mijloacelor didacti-

ce moderne; 

- prezenţa competenţelor didactice 

şi culturale ale profesorului / edu-

catorului; 

- reevaluarea rolului artelor plastice 

în contextul disciplinelor şcolare 

şi în contextul educaţiei pentru 

creativitate. 

Analiza procesului de educaţie 

artistică în şcolile din Paris şi subur-

bia pariziană a permis autoarei să re-

leveze situaţia la momentul investi-

gărilor şi să formuleze unele consi-

derente de perspectivă. Rezultatele 

cercetării date, efectuate într-un 

cadru temporal precis (1997 - 2005), 

pot servi în viitor pentru alte studii şi 

pot prelungi reflecţiile asupra oportu-

nităţilor educaţiei pentru creativita-

te. Drept dovadă ne serveşte manua-

lul de Educaţie plastică pentru clasa a 

7-a, editat în 2010, la care Maia Mo-

rel este coautor şi care oferă pedago-

gilor şi elevilor numeroase posibili-

tăţi şi multiple exerciţii de dezvoltare 

a capacităţilor creative.  

Astfel, studiul recenzat confirmă 

ideea că libera dezvoltare a indivi-

dualităţii „...nu este doar de aceeaşi 

importanţă ca tot ceea ce este în rela-

ţie cu noţiunile de civilizaţie, educa-

ţie sau cultură, ci este chiar o parte 

indispensabilă şi o condiţie de existen-

ţă a acestora” (Mill J. St, Despre liber-

tate, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, 

p. 75). În acest context, individualita-

tea este vivace, creativă, generatoare 

de calităţi şi este, după Kierkegaard 

„axa la toate” (Kierkegaard S., Şcoala 

creştinismului, Ed. Adonai, 1995, p. 9).  

Monografia analizată este o pre-

mieră atît din punct de vedere con-

ceptual, cît şi editorial; ideile expuse 

permit autoarei să afirme că creativi-

tatea este condiţia fundamentală de 

transformare a individului în indi-

vidualitate. 
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