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CREATIVITATEA

CREATIVITY

Ormenișan Cristina Monica 

REzuMAT

Prezint mai jos o introducere în studiul clinic al creativităţii, realizat în vederea unui studiu al creativităţii la copil, în principal 
la copilul de vârstă şcolară, planificat pentru anul viitor. Studiul se doreşte a fi interdisciplinat, incluzând medici, psihologi şi 
pedagogi. 
Cuvinte cheie:  creativitatea, caracteristici, teste, studiul creativitatii la copil si adult.

AbsTRACT

This is an introduction in the clinical study of creativity which was realized for an collaborative study of childrens creativity 
planned for the next year.
Key words: Creativity, types and characteristics, psychological tests, creativity studies at children and adults.
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REfERATE gEnERAlE / gEnERAl sTudIEs

Toate sursele bibliografice consultate încep tratarea 
subiectului creativității prin sublinierea importanței 
acesteia, atât pentru individ, cât și pentru societatea în 
care trăim și pentru evoluția ființei umane. 

Astfel, unul dintre primii psihologi care a atras 
atenția asupra importanței creativității este Guil-
ford, președintele Asociației Psihologilor Americani. 
Acesta (1950, cit. de Sternberg, (2005), pag.13) i-a 
îndemnat pe psihologi să acorde atenție acestui „as-
pect neglijat, dar extrem de important“, ca urmare a 
constatării următorului fapt: un procent mai mic de 
0,2% din articolele publicate în „Psychological Abs-
tract“ până în anul 1950 au avut ca subiect creativita-
tea. După anul 1950, se pare că interesul pentru crea-

tivitate a crescut, fiind înființate mai multe insitute de 
cercetare. De asemenea, a crescut și numărul articole-
lor publicate în diverse lucrări.

Dar ce reprezintă creativitatea?
Termenul își are originea în cuvântul latin „creare“, 

care înseamnă „a zămisli“, „a făuri“, „a crea“, „a naște“. 
Chiar din etimologia cuvântului rezultă că termenul 
„definește un proces, un act dinamic care se dezvoltă, 
se desăvârșește și cuprinde atât originea, cât și scopul“ 
(Cîmpean, E.A., 2005, pag.13). Termenul și noțiunea 
generică au fost introduse pentru prima dată de psi-
hologul american G.W. Allport, în anul 1937, pentru 
ca apoi, în anii ‘70 el să fie preluat ca și neologism în 
majoritatea limbilor de circulație internațională. 
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În prezent există sute de modalități de a defini 
creativitatea. Se suține în general că „a fi creativ“ în-
seamnă „a crea ceva nou, original și adecvat realității“ 
(Roco, M., 2004, pag. 17).

Alexandru Roșca (1981, pag. 17) arată că reprezin-
tă o „activitate sau proces care duce la un produs carac-
terizat prin noutate sau originalitate și valoare pentru 
societate“, în sens restrâns. În sens mai larg al cuvân-
tului, „creativitatea se referă și la găsirea de soluții, idei, 
probleme, metode etc. care nu sunt noi pentru societa-
te, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă“. 

„Creativitatea desemnează capacitatea de a rea-
liza creații inovatoare (originale, ingenioase), dar și 
adecvate, utile, adaptate în funcție de cerințele sar-
cinii“ (Lubart, 1994, Ochse, 1990, Sternberg, 1988b, 
Sternberg și Lubart, 1991, 1995, 1996), cit. de 
Sternberg (2005), pag.13).

În dicționarul său de psihologie, Norbert Sillamy 
definește creativitatea ca și „dispoziție de a crea care 
există în stare potențială la orice individ și la toate 
vârstele“(Sillamy, 2009, pag. 82).

A.L. Taylor (Cîmpean, 2005, pag.15) propune o 
distincție a creativității pe cinci niveluri:

1. Creativitatea expresivă - presupune exprima-
rea liberă și spontană a persoanei, fără preocupări în 
legătură cu utilitatea sau valoarea exprimărilor. Se 
întâlnește în cazul desenelor realizate de copiii mici. 
Acesta este un mijloc excelent de a cultiva pentru vii-
tor aptitudinile lor creatoare.

2. Creativitatea productivă - se manifestă atunci 
când persoana și-a însușit priceperi și deprinderi care-
i permit să producă lucruri utile, dar în care specificul 
ei este foarte puțin exprimat. În acest caz vorbim de 
muncitorii calificați care pun în practică tehnici cu-
noscute și care nu presupun originalitate.

3. Creativitatea inventivă - are rolul de a face po-
sibile invențiile și îmbunătățirile diverselor produse, 
aparate, suficient de importante pentru a fi brevetate 
și difuzate în producție. Inventivitatea însă este spe-
cifică unei arii foarte restrânse de persoane, inventa-
torilor, adică acelora care reușesc să aducă ameliorări 
parțiale unui aparat, unei unelte, unei teorii contro-
versate. De exemplu în Japonia, țară cu o populație 
foarte mare, se înregistrează anual peste 100.000 de 
brevete de invenții. Drept consecință, există un pro-
gres vizibil al producției.

4. Creativitatea inovatoare permite modificări 
ale principiilor care stau la baza unor domenii, fiind 
specifică elitei. Este vorba de oamenii considerați 
„talentați“, care realizează opere a căror originalitate 

e remarcată cel puțin la nivel național. 
5. Creativitatea emergentă e specifică geniilor. 

Aceștia revoluționează un domeniu sau realizează 
opere de artă remarcabile. Ei deschid noi căi de abor-
dare, așa cum a realizat Einstein în fizică. 

Din tot ceea ce am prezentat mai sus, creativitatea 
se conturează ca fiind o formațiune psihică complexă, 
caracterizată printr-o multitudine de sensuri: produc-
tivitate, utilitate, eficiență, valoare, ingeniozitate, nou-
tate, originalitate. Definitorii pentru creativitate sunt 
noutatea și originalitatea. Creativitatea face posibilă 
crearea de produse reale sau pur mintale, ducând la 
progrese în planul social. 

Componenta principală a creativității este 
imaginația. Aceasta este văzută drept „aptitudinea 
de a ne reprezenta obiectele absente și de a combi-
na imaginile“ (Sillamy, 2009, pag. 147). Ea realizează 
o fuziune a informațiilor în structuri noi, contopind, 
tranformând, unind idei, imagini, obiecte, fenomene, 
astfel ajungând la un produs cu totul nou. Între facto-
rii imaginației creatoare, au fost subliniați și următo-
rii: intuiția, ingeniozitatea, originalitatea. 

Alături de aceasta, deosebit de importantă este 
motivația, dorința de a realiza ceva nou, deosebit, 
neobișnuit. Motivația creativă este foarte importantă 
din mai multe puncte de vedere: pe de o parte este 
supusă influențelor din exterior, ceea ce va influența 
și creativitatea, pe de altă parte, motivația intrinsecă 
are un rol principal, primordial în creație, ea având 
posibilitatea de a suplini anumite lipsuri, carențe, 
deficiențe ce privesc abilitățile în domeniu sau chiar 
abilitățile creative. 

Nu trebuie însă să uităm nici de voință, de 
perseverență, care permite să facem numeroase încer-
cări și verificări a ceea ce am creat. În anumite do-
menii este foarte important să existe o documentare 
minuțioasă, să se efectueze numeroase demonstrații 
până se poate ajunge la un rezultat sau un produs cre-
ativ, ceea ce presupune existența unui grad ridicat de 
voință, perseverență.

S-a studiat, de asemenea, legătura dintre inteligență 
și creativitate. Guilford (Cîmpean, 2005, pag. 18) a 
arătat că existența unei „gândiri convergente“ duce la 
o singură soluție, în timp ce „gândirea divergentă“ va 
genera soluții multiple. Inteligența permite operarea 
cu abstracții și găsirea unei soluții corecte, însă ea nu 
este suficientă în lipsa unei capacități creative sau în 
cazul în care nivelul de creativitate este scăzut.

Există de asemenea o strânsă legătură între factorii 
aptitudinali și creativitate, în sensul că aceasta se va 
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manifesta cu precădere în domeniul în care subiectul 
prezintă aptitudini.

Mihaela Roco prezintă principalele calități ale 
creativității (Roco, 2004, pag. 18):

 î Productivitatea – vizează numărul mare de 
idei, soluții, lucrări de specialitate, produse materiale 
și nu numai, care rezultă ca urmare a creativității in-
divizilor.

 î Utilitatea – rezultatele muncii, activității 
trebuie să fie folositoare, să ajute în desfășurarea 
activității.

 î Eficiența – privește în primul rând perfor-
manțele care se pot obține dacă ținem cont de rezul-
tatele activității creatoare.

 î Valoarea – ceea ce rezultă în urma unei 
activități creative trebuie să prezinte o anumită în-
semnătate, valoare, trebuie să fie recunoscută ca fiind 
importantă.

 î Ingeniozitatea – metodele de rezolvare folosi-
te să fie noi, originale, să presupună o soluție ce nu a 
mai fost folosită anterior.

 î Noutatea – se referă la distanța în timp a lu-
crurilor, ideilor. Deși există multe produse noi, recen-
te, acestea nu sunt neapărat originale, creative.

 î Originalitatea – vizează trăsătura soluțiilor, 
produselor, rezultatelor activității caracterizată prin 
raritate, unicitate.

De-a lungul timpului s-au elaborat diverse me-
tode de cuantificare a gradului de creativitate a unei 
persoane. Deoarece ea presupune originalitate, soluții 
inedite, ceva nou și neașteptat la care puține persoane 
se gândesc, această dimensiune a psihicului uman este 
foarte greu de investigat și cuantificat. De asemenea, 
din punctul meu de vedere, s-ar putea ca, la un mo-
ment dat și din anumite puncte de vedere, o persoană 
să nu prezinte un nivel de creativitate ridicat, iar din 
alte puncte de vedere să fie totuși considerată o per-
soană creativă. 

Cel care a inițiat măsurarea creativității sau abor-
darea ei psihometrică a fost J. P. Guilford, care a uti lizat 
testul întrebuințărilor neobișnuite. Se cerea subiecților 
să enunțe cât mai multe întrebuințări neobișnuite ale 
unui obiect obișnuit, de exemplu „cărămida“. 

Creativitatea și persoanele creative au fost studiate 
pe perioade îndelungate de timp, ținându-se cont și 
de domeniul în care activau. Astfel, Hayes (1989, cit. 
de Sternberg, 2005, pag. 176) a studiat rolul unui fac-
tor pe care el l-a numit „pregătirea pentru producerea 
unor rezultate creative“. El a studiat evoluția carierei 

unor personalități din mai multe domenii care necesită 
o gândire creativă: compoziția muzicală, pictura și po-
ezia. Concluzia la care a ajuns este că până și cele mai 
remarcabile și „talentate“ persoane au nevoie de mulți 
ani de pregătire până să creeze operele care le-au făcut 
celebre, introducând astfel „regula celor zece ani“.

Am încercat să fac o selecție a testelor de creati-
vitate pe care le-am găsit, în funcție de complexitatea 
lor și de măsura în care sunt folosite de specialiștii 
din domeniu.  

 TTCT – TEsTElE TORRAnCE  
dE gÂndIRE CREATIVĂ

 ● Autor: Paul E. Torrance
 ● Creativitatea e evaluată prin 5 indicatori: 

 î fluența - abilitatea de a produce un număr 
mare de idei, indicator al rapidității, ușurinței de aso-
ciere în planul gândirii

 î flexibilitatea - abilitatea de a produce o mare 
varietate de idei, indicator al capacității de restructu-
rare a gândirii în raport cu noile situații

 î elaborare - abilitatea de a dezvolta, construi 
sau completa o idee, 

 î originalitatea - abilitatea de a produce idei 
neobisnuite, statistic cu o frecventa redusa, deloc ba-
nale sau evidente 

 î rezistența la închiderea prematură a imaginii 
- abilitatea de a lua în considerare o gama largă de 
imagini, măsura în care subiectul este independent de 
învățarea perceptivă

 ● Au două forme: figurală și verbală
 ● Durata aplicării: 30 min, respectiv 40 de minute
 ● Limita de vârstă: peste 5 ani
 ● 3 activități pentru forma figurală
 ● 6 activități pentru forma verbală

bARROn-WElsh ART sCAlE-bWAs

 ● Autor Frank Barron
 ● Este un test nonverbal care măsoară creativita-

tea și deschiderea spre experiență.
 ● Este o componentă a testului de personalitate 

non verbal Welch Figure Preference Test
 ● Testul constă într-un număr de 86 imagini alb 

negru-de la figuri geometrice simple la pattern-
uri complexe, cu variații din punctul de vedere al 
simetriei, calității și desene de mână versus de-
sene elaborate. Respondentul trebuie să bifeze 
în cazul fiecărei imagini dacă îi place sau nu.
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 ● Timp redus de aplicare: 15-20 minute, limita 
de vârstă: peste 19 ani

 sCAlA dE EVAluARE Cu AnCORE 
COMpORTAMEnTAlE

 ● Este alcătuită din 12 itemi corespunzând la 
12 trăsături: a fi deosebit, ambiție, curiozitate, 
energie neconsumată, fără limite, haz, inventi-
vitate, încăpățânare, nonconformism, spirit de 
observație, spontaneitate, umor.

 ● Permite măsurarea performanțelor creative 
prin prisma evaluărilor făcute de grupul social 
din care face parte subiectul, prin intermediul 
ancorelor sau al seturilor de comportamente re-
cunoscute ca fiind tipice pentru o performanță 
bună, medie sau inferioară.

 ● Se recomandă utilizarea pentru persoane cu 
vârsta între 12-20 ani.

 ● Subiecții sunt evaluați pe o scală cu 9 niveluri, 
de la performanțe foarte bune (9, 8, 7), la unele 
medii (6,5,4) și inferioare (3,2,1).

 ● Poate fi administrat în mod individual sau în 
grup. Este indicat ca fiecare subiect să fie eval-
uat de minimum 3 evaluatori. Grupurile nu e 
indicat să fie mai mari de 10 persoane evaluate 
și de 30 de evaluatori.

 ● Timp de completare: 15-30 minute.

 ME²-gEnERAl fACTOR  
Of CREATIVITY

 ● Autor: Mark Batey
 ● Modelul cuprinde 12 factori individuali care 

împreună formează Factorul General de Cre-
ativitate, cei 12 factori fiind împărțiți în 4 
grupe:

 ● Grupa 1 - generarea ideilor: fluență, originali-
tate, incubare, iluminare 

 ● Grupa 2 - personalitate: curiozitate, ambiguitate
 ● Grupa 3 - motivația: intrinsecă, competitivă, 

realizări
 ● Grupa 4 - încredere: a produce, a împărți cu 

alții, a implementa
 ● Acest test a fost creat în așa fel încât poate face 

parte ușor dintr-un program de evaluare uti-
lizând diagnosticul, dar și ca un instrument de 
dezvoltare ce poate fi utilizat în alte programe 
ce au ca scop dezvoltarea creativității indivizilor 

și grupurilor 
 ● Există și un indicator al forțelor creative-un 

chestionar ce conține 103 itemi cu răspunsuri 
sub forma scalei Lickert cu 7 grade.

 ● La sfârșit, se generează un raport personal-
izat de 23 pagini-feedback privind psihologia 
creativității și individual.

TITluRI pEnTRu O IMAgInE

 ● Măsoară factorii intelectuali cei mai importanți 
ai creativității: fluența ideilor, flexibilitatea 
gândirii și originalitatea, oferind și o notă 
generală pentru creativitate.

 ● Se poate aplica individual sau în grup, pentru 
persoane peste 16 ani. 

 ● Este nevoie de o hârtie, un creion și un ceas, 
pentru că durata nu poate depăși 5 minute. 

 ● Testul cere să se dea cât mai multe titluri unei 
imagini, cât mai originale, scriindu-le unul 
după altul

 ChEsTIOnAR dE ATITudInI  
CREATIVE

 ● Autori: Mihaela Roco, J.M. Jaspard
 ● Chestionarul te ajută să-ți descoperi propriile 

atitudini creative. 
 ● Are 50 de itemi și măsoară 16 atitudini crea-

tive: energie, concentrare, orientarea spre nou, 
argumentarea ideilor, independenta, noncon-
formism, încredere în forțele proprii, valori 
morale, orientarea spre un viitor cât mai înde-
părtat, finalizare, risc, preferință, atracție față de 
problemele dificile, diversitatea intereselor, va-
lori spirituale, valori practice, scala de minciuni.

 ● Itemii sunt sub forma unor afirmații, respon-
dentul trebuind să aleagă un răspuns din 5 po-
sibile (scala 1-5) ce corespunde cel mai mult 
persoanei lui, de la cu totul neadevărat până la 
cu totul adevărat.

Ultimul aspect pe care am dorit să-l abordez este 
al posibilității educării creativității. S-au făcut cer-
cetări și în această zonă a creativității și majoritatea 
specialiștilor sunt de părere că această latură a psihi-
cului uman, creativitatea, se poate educa. Desigur, este 
important atât profesorul cât și elevul, în această acti-
vitate. În primul și în primul rând, cel care urmărește 
educarea creativității trebuie să fie conștient că elevul 
său ar putea să obțină rezultate cu totul diferite de cele 
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pe care el se așteaptă să le obțină. Atunci când dorești 
să crești nivelul creativității unei persoane trebuie să-l 
faci conștient de faptul că primele rezultate obținute 
ar putea fi un dezastru, ceea ce nu este un lucru rău. În 
primul rând trebuie să renunți la reguli, modele rigide, 
trebuie să nu ții cont de ceea ce se așteaptă de la tine, 
ci pur și simplu să îți urmezi sentimentele.

Birdi (2005, 2007, 2010, cit. de Lilly H., 2012) a 
făcut mai multe studii asupra educării creativității și a 
descoperit că antrenamentul poate îmbunătăți gândi-
rea creativă și motivația de a inova, ceea ce a dus la un 
comportament mai creativ și la locul de muncă.

Primul pas în educarea creativității este înțelegerea 
exactă a componentelor sale, pentru a fii sigur că vei 

All the bibliographical resources consulted begin 
their approach of creativity by emphasizing its impor-
tance, both for the individual and for the society we 
live in, as well as the evolution of mankind.

Thus, one of the first psychologists who under-
lined the importance of creativity was Guilford, the 
Chairman of the American Psychologist’ Associati-
on. He (1950, quoted by Sternberg, (2005), page 13) 
urged psychologists to grant more attention to this 
”neglected, but extremely important aspect”, as a re-
sult of ascertaining the following fact: less than 0,2% 
of the articles published in ”Psychological Abstract” 
up to 1950 had creativity as a topic. After 1950, it wo-
uld seem that the interest for creativity increased, as 
several research institutes were founded. The number 
of articles which appeared in various publications also 
increased. 

But what is creativity?
The word originates in the latin term ”creare”, 

meaning ”to create”, ”to forge”, ”to give birth to”. The 
very etymology of the word indicates that this term 
”defines a process, a dynamic act which develops, 
evolves and engulfs both the origin and the purpose” 
(Cîmpean, E.A., 2005, page 13). The term and gene-
ric notion were introduced for the first time by the 
American psychologist G.W. Allport, in 1937; later, 
in the ’70, it was taken over as a neologism in most 
international languages. 

Currently, there are hundred of ways to define 
creativity. It is generally claimed that “being creative“ 
means “creating something new, original and adequa-
te to reality“ (Roco, M, 2004, page 17).

Al. Rosca (1981, page 17) shows that it represents 
“an activity or process which leads to a product cha-
racterised by novelty or originality and value for the 
society“, in a narrow sense. In the wider sense, “crea-
tivity also refers to finding solutions, ideas, problems, 
methods, etc., which are not new for society, but whi-
ch were reached independently“.

“Creativity denotes the ability to achieve innova-
tive (original, ingeniuos) creations, but also adequa-
te, useful, adapted depending on the task require-
ments“ (Lubart, 1994, Ochse, 1990, Sternberg, 1988b, 
Sternberg and Lubart, 1991, 1995, 1996, quoted by 
Sternberg, (2005), page 13).

In his Psychology Dictionary, Norbert Sillamy 
defines creativity as the “disposition to create which 
exists in a potential state in any individual and at all 
ages“ (Sillamy, 2009, page 82).

A.L. Taylor (Cîmpean, 2005, page 15) proposes a 
distinction of creativity into five levels:

1. Expressive creativity - involves free and spon-
taneous expression of a person, with no preoccupa-
tion regarding the expressions’ utility or value. This is 
encountered in the case of little children’s drawings. 
This is an excellent means to cultivate their creative 
abilities for the future. 

2. Productive creativity - it is manifested when the 
person has aquired skills and abilities allowing them 
to produce useful things, but in which its nature is 
very little expressed. In this case we talk about skilled 
workers who put into practice known techniques and 
which do not involve originality.

3. Inventive creativity - has the role to facilitate in-
ventions and improvement of various products, devi-
ces, sufficiently important in order to be patented and 
released into production. But inventivity is specific to 
a very narrow range of persons: the inventors, that is to 
say those who manage to bring partial improvement 
to a device, a tool or a controversial theory. For eg., in 
Japan, a very densely populated country, over 100000 
invention patents are registered every year. As a con-
sequence, there is a visible progres of production.

4. Inovative creativity allows for themodification 
of the principles which form the basis of some fields; 
it is specific to the elite. This involves the so-called 
”talented” people, who create works the originality of 
which is acknowledged at least nationally.

*
*         *
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5. Emergent creativity is specific to geniuses. 
They revolutionize a field or create remarkable works 
of art. They open new ways of approach, as Einstein 
did in physics.

From all that was presented above, creativity 
emerges as a complex psychological formation, 
characterised by a multitude of meanings: produc-
tivity, utility, efficiency, value, ingenuity, novelty, 
originality. Novelty and originality are the defining 
concepts for creativity. Creativity facilitates the 
making of real or purely mental products, leading 
to social progress.

Tha main component of creativity is imagination. 
This is seen as ”the skill to represent absent objects 
and to combine images” (Sillamy, 2009, page 147). 
It achieves a fusion of information into new struc-
tures, melting, transforming, unifing ideas, images, 
objects, phenomena, thus reaching an entirely new 
product. Among the factors of creative imagination, 
the following where also emphasised: intuition, inge-
nuity, originality.

Alongside the above, motivation is also extremely 
important from several points of view: on the one 
hand it is subject to external influences, which will 
also influence creativity; on the other hand, intrinsic 
motivation plays a main part in creation, as it has the 
posibility to replace certain gaps, lacks, deficiencies 
which regard to abilities in the field and even crea-
tive abilities. 

However, one must not forget will, perseverance, 
which allows us to perform in numerous trials and 
evaluations of what we have created. In certain fields, 
it is very important to have detailed documentation, 
to perform numerous demonstrations, until a creative 
result or product can be reached, which involves the 
existence of a high degree of will, perseverance.

The connection between intelligence and creati-
vity has also been studied. Guilford (Cîmpean, 2005, 
page 18), showed that the existence of ”convergent 
thinking” leads to a single solution, while ”divergent 
thinking” will generate multiple solutions. Intelligence 
allows one to operate with abstractions and find cor-
rect solutions, but it is not sufficient in the absence of 
a creative capacityor in case the creativity level is low. 

There is also a close connection between aptitudi-
nal factors and creativity, meaning that creativity will 
manifest predominantly in the field in which the sub-
ject possesses skills. 

Mihaela Roco presents the main qualities of crea-
tivity (Roco, 2004, page 18):

 î Productivity - the high number of ideas, solu-
tions, specialised publications, material products and 
more, which result from an individual’s creativity.

 î Utility - the results of the work must be use-
ful, must help in one’s activity.

 î Efficiency - regards, in the first place, the per-
formances that can be obtained if we take into ac-
count the results of the creative activity.

 î Value - what results from a creative activity 
must have a certain value, meaning, must be recog-
nised as being important

 î Ingenuity - the solving methods used must be 
new, original, must suppose a method never used before

 î Novelty - reffers to the distance in time of 
the works, the ideas. Although there are lots of new, 
recent products, they are not necesarily original, cre-
ative.

 î Originality - means the sparesness, unique-
ness of the solution, the products, the results of the 
activity.

Over the time, there have been created a number 
of ways by which you could have measured the crea-
tivity level of a person. As this term requires origina-
lity, novel solutions, something new and unexpected 
that few people think about, this side of the human 
psychic is very dificult to investigate and measure. 
Also, from my point of view, it is possible that, at 
some point in life and due to a different number of 
reasons, a person does not have a high level a creati-
vity in some field while in others it can be conside-
red very creative.

The one who initiated the measurement of cre-
ativity  was J.P. Guilford, when he used the test of 
the unusual use. The subjects were required to say as 
many unusual uses as they could for an usual object, 
like ”brick”.

Creativity and creative people have been studied 
over long perriods of time, taking into account, also, 
the field they worked in. Hayes (1989, quoted by 
Sternberg, 2005, page 176) studied the role of a factor 
that he called: ”the preparation for producing creati-
ve results”. He studied the career evolution of some 
important people in different fields that required a 
creative thinking: musical composition, painting and 
poetry. His conclusion: even the most remarkable and 
”talented” people needed years of training until they 
could create what made them famous. So, this way, he 
introduced ”the ten years rule”.

I tried to select the creativity tests I found by their 
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complexity and the degree in which they are used by 
the specialists in the field.

 TTCT-TORREnCE CREATIVE  
ThInKIng TEsTs

 ● Author: Paul E Torrance
 ● Creativity is assessed by way of five indicators:

 î fluency - the ability to produce a great num-
ber of ideas, indicator of speed, ease of association in 
thinking.

 î flexibility - ability to produce a great variety 
of ideas, indicator of the ability to restructure think-
ing in relation to new situations

 î elaboration - ability to develor, build or com-
plete an idea

 î originality - ability to produce unusual ideas, 
statistically with low frequency, which are not at all 
trivial or obvious

 î resistance to the premature closing of the image 
- the ability to take into consideration a wide range 
of images, the extent to which the subject is indepen-
dent from perceptive learning.

 ● Has two forms: figural and verbal.
 ● Application time: 30 min, and 40 min respectively
 ● Age limit: over 5 years old
 ● 3 activities for the figural form
 ● 6 activities for the verbal form

bARROn-WElsh ART sCAlE –bWAs

 ● Author: Frank Barron
 ● It is anonverbal test measuring creativity and 

opening towards experience
 ● It is a component of the Welch Figure Prefer-

ence nonverbal personality Test
 ● The test consists of 86 black and white imag-

es-from simple geometric figures to complex 
patterns, with variations in terms of symme-
try, quality and hand drawings versus elaborate 
drawings. He respondent has to tick whether 
he/she likes each image or not

 ● Short application time: 15-20 min, age limit: 
over 19 years old.

 bEhAVIOuRAl AnChORs  
AssEssMEnT sCAlE

 ● Consists of 12 items corresponding to 12 
traits: being different/unusual, ambition, curi-

osity, unspent energy, no limits, fun, inventive-
ness, stubbornness, nonconformism, observant, 
spontaneity, humour

 ● Allows for the assessment of creative perfor-
mance from the point of view of the assess-
ments made by the social group the subject is 
part of, by means of anchors or sets of behav-
iours recognised as being typical for good, av-
erage or inferior performance.

 ● Recommended to be used for people aged be-
tween 12-20 years old.

 ● The subjects are assessed on a 9-level scale, 
from very good performance (9, 8, 7), to aver-
age (6, 5, 4) and inferior (3, 2, 1)

 ● Can be applied individually or in a group. It 
is advisable that each subject be assessed by a 
minimum of 3 assessors. It isnot advisable for 
groups to be larger than 10assessed subjects 
and 30 assessors.

 ● Application time: 15-30 minutes.

 ME²-gEnERAl fACTOR  
Of CREATIVITY

 ● The model contains 12 individual factors which 
together form The General Factor of Creativ-
ity, the 12 factors being divided in 4 groups:

 î Group 1: generation of ideas-fluency, origi-
nality, incubation, illumination

 î Group 2: personality-curiosity, ambiguity
 î Group 3: motivation-intrinsic, competitive, 

achievement
 î Group 4: confidence-producing, sharing with 

others, implementing
 ● This test was created so it could be easily inte-

grated in an assessment program utilising the 
diagnostic, but also as a developing instrument 
which can be used in other programs aming to 
develop individual and group creativity.

 ● There is also a creative forces indicator- a ques-
tionnaire containing 103 items, with answers 
in the form of a 7-level Lickert scale.

 ● A personalised report is generated in the end, 
containing 23 feedback pages, reguarding the 
psychology of creativity and the individual.

TITlEs fOR An IMAgE

 ● Measures the most important intellectual fac-
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tors of creativity: fluency of ideas, flexibility of 
thinking and originality, also offering a general 
mark for creativity. 

 ● Can be applied individually or in a group, for 
subjects over the age of 16.

 ● Needs paper, pencil and a timer, as application 
time must not exceed 5 minutes.

 ● The test requires the subject to give as many 
titles as possible, as original as possible, to an 
image, noting them one after another.

 CREATIVE ATTITudE  
QuEsTIOnnAIRE

 ● The Questionnaire helps one discover one’s 
own creative attitudes.

 ● It has 50 items and measures 16 creative at-
titudes: energy, focus, novelty, orientation, sup-
porting ideas, independence, nonconformity, self 
confidence, moral values, orientation towards a 
far future, finalization, risk, preference, attraction 
towards difficult problems, diversity of interests, 
spiritual values, practical values, lie scale.

 ● The items are presented in the form of state-
ments, the respondent having to choose one 

of five possible answers (1-5 scale), that which 
best fits his/her person, from ”entirely untrue” 
to ”entirely true”.

The last aspect I wanted to approach was that of 
the possibility to educate creativity. Research was per-
formed in this area of creativity as well, and most of 
the experts agree that this dimension of the human 
psyche can be educated. Of course, both the teacher 
and the student are important in this activity. First and 
foremost, the person seeking to train creativity must 
be aware that the learner might achieve results which 
are entirely different from what the trainer expects to 
obtain. When one wishes to raise a person’s creativity 
level, one must make the learer aware of the fact that 
the first results obtained might be disastrous, which is 
not necessarily a bad thing. One must first give up the 
rules and rigid models and not consider what is expec-
ted of you, but rather following one’s feelings.

Birdi (2005, 2007, 2010, quoted by Lilly H., 2012) 
performed several studies on creativity training and 
discovered that training can improve creative thinking 
and the motivation to innovate, which lead to a more 
creative behaviour in the workplace, too.

The first step towards training creativity is an exact 
understanding of its components, in order to be certa-
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