
Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2016 – vol. 22 – nr. 2       45

STUDII CLINICE Evoluția gândirii și a atitudinilor creative în adolescență • Brinduşa Bianca Lidia

Evoluția gândirii și a atitudinilor creative în adolescență

Evolution of creative thinking and attitudes in adolescence

Brîndușa Bianca Lidia1

REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

Lucrarea de faţă, este axată pe stabilirea evoluţiei gândirii (convergente și divergente) și identifi carea evoluţiei atitudinilor creative pe parcursul adolescen-
ţei. Au fost testați 70 de subiecți, elevi în clasele a VIII-a, a X-a și a XII-a cu vârste cuprinse înte 14 și 19 ani. Atitudinile creative ale subiecţilor cunosc o 
dezvoltare foarte profundă pe parcursul trecerii din învăţământul gimnazial către cel liceal. Această trecere coincide și cu dezvoltarea biopsihofi ziologică a 
individului pe parcursul etapelor dezvoltării sale: de la preadolescenţă la adolescenţă, ceea ce confi rmă dezvoltarea, diversifi carea și îmbogăţirea achiziţiilor 
psihologice pe parcursul dezvoltării ontogenetice a individului.

Cuvinte cheie: adolescenţă, gândire convergentă, gândire divergentă, creativitate

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Th is paper focuses on determining the evolution of thinking (converging and diverging) and determining the evolution of creative thinking throughout 
adolescence. 70 subjects have been tested, i.e. students of 8th, 10th and 12th grades, aged between 14 and 19. Creative attitudes of subjects have an in-
depth development during transition from middle school to high-school.  Th is transition also coincides with the bio psychophysiological development 
of the individual during the stages of his/her development: from preadolescence to adolescence, which confi rms the development, diversifi cation and 
enrichment of psychological acquisitions during the ontogenetic development of the individual.
Key-words: adolescence, converging thinking, diverging thinking, creativity

Introducere:
Adolescenţa este etapa din viaţa umană ce face 

trecerea de la copilărie la etapele adulte. Această etapă 
este încărcată de transformări biosomatice și mai 
ales psihologice, de un extrem de complex efort de 
adaptare a fiinţei umane la caracteristicile exigenţelor 
și diversităţii structurilor vieţii sociale, profesionale, 
culturale, politice, ideologice, economice, de nivel de 
trai, de nivel cultural și de conservare a sănătăţii prin 
norme elementare igienice.[1]

Este o perioadă tumultoasă, plină de contradic-
ţii, fiind descrisă de unii asemeni unei "furtuni", ca 
"vârsta crizelor", "vârstă ingrată", iar de alţii "vârsta 
marilor elanuri", "vârsta de aur". 

Dicţionarul de psihologie Larousse (1978), oferă 
o definiţie simplă a creativităţii "creativitatea este o 
dispoziţie ce există în stare potenţială la toţi indivizii 
de toate vârstele".

Etimologic, termenul de creativitate vine din 
cuvântul latin “creare” care înseamnă “a naște, a făuri”. 

În ultimii ani studiile asupra creativităţii individu-
ale și de grup au relevat valenţele curative ale metode-
lor de creativitate [2], activitatea într-un grup creativ/
creator având ca efect specific reducerea barierelor 
interne ale creativităţii. Aceste valenţe terapeutice ale 
strategiilor și metodelor de creativitate sunt puse în 
valoare de psihoterapiile de esenţă umoristă pe care le 
utilizează în ședinţele cu clienţii. [3][4]

Atunci când este adus în discuţie potenţialul 
creativ specialiștii evidenţiază în primul rând calităţi-
le gândirii creative: fluiditate, flexibilitate, originalita-
te, elaborare și sensibilitate la probleme.

Fluiditatea constă în bogăţia, ușurinţa, rapiditatea 
stabilirii de asociaţii, debit verbal, ideaţional, expresi-
onal.

Flexibilitatea constă în modificarea, restructura-
rea mersului gândirii, capacitatea de a trece de la o 
categorie de obiecte, fenomene, metode la alta ; abili-
tatea de redefinire, revizuire a punctelor de vedere.

Motto: 
Orice ai fi  prin naştere, rămâi la fel, 

nu abandona linia talentelor tale
Fii ceea ce a intenţionat natura să fi i, și vei reuşi.

(Sydney Smith)

Motto: 
Whatever you are by nature, keep to it;

Never desert your line of talent.
Be what nature intended you for, and you will succeed.

(Sydney Smith)
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Originalitatea constă în producerea unor soluţii 
noi, rare statistic în cadrul comunităţii în care au fost 
emise (ingeniozitatea este originalitatea de metodă de 
rezolvare).

Elaborarea constă în luarea în considerare a cât 
mai multor implicaţii și consecinţe.

Sensibilitatea la probleme este abilitatea de a 
descoperi noul în ceea ce este vechi, de a delimita 
probleme creative în mediul cunoscut.

Etape ale procesului creator, 
metode şi strategii ale creativităţii. 
Procesul creator:

S-a constatat că stadiile (etapele) procesului crea-
tor sunt aproximativ aceleași în toate domeniile:

Stadiul pregătitor al apariţiei, sesizării, delimită-
rii problemei, identificării obiectului, fenomenului ce 
poate fi obiect al produsului creator. În această etapă 
un rol important îl are sensibilitatea la probleme a 
subiectului, bogăţia fondului informaţional interdisci-
plinar, capacitatea de mobilizare a subiectului pentru 
antrenarea și menţinerea în procesul creator.

Stadiul incubaţiei este intervalul în care, chiar dacă 
subiectul nu mai este fixat conștient asupra obiectivu-
lui său, procesul de creaţie continuă să se desfășoare 
în inconștient. 

Stadiul următor este cel al iluminării  sau al apari-
ţiei soluţiei, momentul intuiţiei acesteia, al vizualizării 
obiectului nou creat.

Stadiul verif icării sau elaborării f inale în care 
soluţia identificată este verificată în practică și apoi 
implementată.

Produsul creativ

Orice proces creativ se finalizează cu un produs 
care, pentru a fi considerat creator, trebuie să posede 
următoarele calităţi: noutate, originalitate, utilitate.

M. Roco privește atitudinea creatoare ca fiind 
expresia motivaţiei, însă poate fi considerată și o 
expresie a caracterului. Indiferent din ce punct de 
vedere am privi, acestea includ: un set perceptiv și un 
set cognitiv pentru rezolvarea unor probleme, euristi-
cile, stilul de muncă. [5]

Setul cognitiv și cel perceptiv - stilul cognitiv 
conferă câteva aspecte: folosirea unor categorii largi în 
stocarea informaţiei, depășirea regulilor cunoscute în 
rezolvarea problemelor, set cognitiv și perceptiv lărgit.

Euristicile sunt folosite pentru generarea de noi 
idei. Această metodă se referă la faptul că problemele 

pot fi rezolvate fără a urma regulile impuse din exteri-
or. Euristicile pot constitui un mijloc pentru emiterea 
de ipoteze, folosirea de analogii, investigarea parado-
xurilor.

Stilul de muncă specific creaţiei este acela plin de 
energie, dorinţă de muncă și perseverenţa. Acesta se 
referă la abilitatea individului de a depune efort susţi-
nut pe o perioadă mai lungă de timp și detașarea de 
problemele greu de rezolvat, dacă în acel moment nu 
există strategii ce duc la succes.

1.Ipoteze şi obiective ale cercetării
Obiectivele cercetării:

• Stabilirea evoluţiei gândirii (convergente și diver-
gente) pe parcursul adolescenţei. 

• Identificarea evoluţiei atitudinilor creative pe 
ruta adolescenţei.

Ipotezele cercetării

Ipoteza 1. Nivelul gândirii convergente evoluează 
semnificativ pe traseul adolescenţei (clasa a VIII-a, 
a X-a , a XII-a).

Ipoteza 2. Nivelul gândiri divergente evoluează 
semnificativ pe traseul adolescenţei (clasa a VIII-a, 
a X-a , a XII-a).

Ipoteza 3. Structura atitudinilor creative evoluează 
semnificativ pe traseul adolescenţei (clasa aVIII-a, 
a X-a , a XII-a).

2. Metodologia cercetării
2.1. Eșantion 
Au fost testati 70 de subiecti, elevi în clasele a VIII-

a, a X-a și a XII-a cu vârste cuprinse înte 14 și 19 ani. 
Elevii de clasa a VIII-a studiază la liceul C. D. Loga 
din Timișoara, secţia matematică-informatică, cei de 
a X-a și a XII-a sunt elevi la liceul de informatică Gr. 
Moisil din Timișoara, secţia matematică-informatică. 
Există un echilibru între numărul subiecţilor de gen 
feminin și cei de gen masculin, precum și a elevilor 
repartizaţi /clase. S-a obţinut în scris acordul părinţi-
lor pentru a obţine informaţiile de la acești copii.

2.2. Metode folosite

În vederea testării ipotezelor s-au folosit următoa-
rele probe: 

Pentru măsurarea gândirii divergente – s-a apelat 
la 12 teste ce au fost preluate din mai multe bate-
rii consacrate, împărţite în 3 categorii în funcţie de 
atributul caracteristic acestui tip de gândire pe care 
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urmărește să-l măsoare. Astfel, 4 teste sunt desti-
nate măsurării originalităţii, 4 teste sunt specifice 
măsurării flexibilităţii și 4 teste vizează măsurarea 
fluidităţii. Fiecare categorie cuprinde câte 2 teste 
cu răspuns de tip nonverbal fără limită de timp și 
câte 2 teste cu răspuns de tip verbal și limită de 
timp. Pentru măsurarea flexibilităţii, unul din cele 
4 teste este Pentru măsurarea gândirii conver-
gente – două probe pentru măsurarea inteligenţei 
și anume Matricile Progresive Standard (Raven) 
pentru măsurarea factorului G ca și a coeficientului 
de inteligenţă (C.I.) și Testul verbal de inteligenţă 
(T.V.I.). 

Pentru măsurarea atitudinilor creative – s-a apli-
cat un chestionar specific, numit Chestionar de 
Atitudini Creative ce reprezintă o adaptare reali-
zată de Mihaela Roco, după o probă elaborată de 
Jaspard. Acesta cuprinde 50 de aserţiuni/itemi sau 
afirmaţii care pot fi evaluate în funcţie de cele 5 
posibilităţi de răspuns oferite: cu totul neadevărat 
(1), neadevărat (2), relativ adevărat (3), adevărat (4), 
cu totul adevărat (5). Din cei 50 de itemi 45 măsoa-
ră 15 atitudini creative, fiecăreia aparţinându-i câte 
3 itemi, iar 5 desemnează scala de minciună. Atitu-
dinile creative pe care chestionarul urmărește să le 
evalueze sunt: energia, concentrarea, orientarea spre 
nou, argumentarea ideilor, independenţa, noncon-
formismul, încrederea în forţele proprii, valorile 
morale, orientarea spre un viitor cât mai îndepărtat, 
finalizarea, riscul, preferinţa/atracţia faţă de proble-
mele dificile, diversitatea intereselor, valorile spiri-
tuale și valorile practice.

2.3. Analiza datelor

Ipoteza 1. Gândirea convergentă evoluează pe 
parcursul adolescenţei

Interpretare cantitativă
Pentru verificarea primei ipoteze am folosit ca și 

procedeu statistic compararea mediilor a trei eșanti-
oane independente (reprezentate prin cele trei clase) 
prin analiza de varianţă unifactorială ANOVA.

Tabelul I. Testul Levene al omogenităţii varianţelor pentru variabila 
“gândire convergentă”

Tabelul II. Tabelul ANOVA cu rezultatul testului F pentru variabila 
“gândire convergentă”

Variabila
Grade de 
libertate

F p

Gândire 
convergentă

(Cote T)

Intergrupal 2 83.889 .000

Intragrupal 67

Total 69

Din tabelul II se observă că s-a obţinut o valoare a 
statisticii F = 83.889, pentru un prag de semnificaţie p 
< 0,01 (p = 0,000), ceea ce înseamnă că există diferen-
ţe puternic semnificative din punct de vedere statistic 
inter și intragrupal, în privinţa gândirii convergente. 

Pentru a identifica între ce clase sunt evidenţia-
te diferenţe în privinţa gândirii convergente, vom 
compara mediile celor trei clase de elevi, luate două 
câte două, folosind analiza post-hoc, cu opţiunea 
Tamhane, deoarece testul Levene (tabelul I,II) a rele-
vat neomogenitatea varianţei.

Tabelul III. Compararea mediilor celor trei clase pentru variabila 
“Gândire convergentă”

Variabila
Diferenţa 
mediilor 

(I-J)
p

(I) Clasa ( J) Clasa

Gândire 
convergentă 

(Cote T)

Clasa a-VIII-a
Clasa a-X-a -9.7987 .000

Clasa a-XII-a -20.7599 .000

Clasa a-X-a
Clasa a-VIII-a 9.7987 .000

Clasa a-XII-a -10.9611 .000

Clasa a-XII-a
Clasa a-VIII-a 20.7599 .000

Clasa a-X-a 10.9611 .000

Din tabelul III se observă că există diferenţe 
puternic semnificative din punct de vedere statistic 
în privinţa gândirii convergente între:

• clasele a VIII-a și a X-a, la un prag de semnificaţie 
p < 0,01 (p = 0,000), în favoarea clasei a X-a;

• între clasele a VIII-a și a XII-a, la un prag de 
semnificaţie p < 0,01 (p = 0,000), în favoarea 
clasei a XII-a;

• între clasele a X-a și a XII-a, la un prag de 
semnificaţie p < 0,01 (p = 0,000), în favoarea 
clasei a XII-a;

Părţile componente ale gândirii convergente 
studiate în această cercetare sunt inteligenţa verbală și 
inteligenţa generală. 

Pentru a verifica legătura dintre aceste două apti-
tudini cognitive, am folosit ca și procedeu statistic 
calculul coeficientului de corelaţie r Bravais Pearson.

Variabila
Testul 

Levene 
Grade de 
libertate 1

Grade de 
libertate 2

p

Gândire 
convergentă

(Cote T)
34.459 2 67 .000
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Din tabelul IV se observă că există o corelaţie 
pozitivă puternic semnificativă între cele două tipuri 
de inteligenţe, r = 0,799, la un prag de semnificaţie p 
<0,01 (p = 0,000).

Tabelul IV. Calculul coeficientului de corelaţie r Bravais Pearson 
între scorurile la inteligenţa verbală și la inteligenţa generală

Variabila
Inteligenţa verbală

(Cote T)
Inteligenţă generală 

(Cote T)

Inteligenţa 
verbală 

(Cote T)

r 1.000 .799

p . .000

N 70 70

Inteligenţă 
generală 
(Cote T)

r .799 1.000

p .000 .

N 70 70

Interpretarea calitativă

Din tabelul IX se observă că gândirea convergentă 
este într-o continuă evoluţie pe parcursul preadoles-
cenţei și adolescenţei, iar din tabelul III se observă 
că aceste diferenţe sunt puternic semnificative și din 
punct de vedere statistic.

Din perspectivă psihologică, această evoluţie 
confirmă teoriile ontogenetice conform cărora pe 
parcursul adolescenţei dezvoltarea cognitivă cunoaște 
un progres remarcabil.

În această cercetare, părţile componente ale gândi-
rii convergente luate în considerare sunt inteligenţa 
verbală și inteligenţa generală. 

Din tabelul IV am constatat că cele două aptitu-
dini cognitive studiate (inteligenţa verbală și inteli-
genţa generală) sunt într-o legătură directă, și anume, 
pe măsură ce crește nivelul Inteligenţei verbale, crește 
și nivelul Inteligenţei generale, și invers (Anexa 1).

Cele afirmate mai sus ne conduc la concluzia că, 
pe parcursul adolescenţei, atât inteligenţa verbală, cât 
și cea generală cunosc o evoluţie pozitivă remarcabilă.

Deci, ipoteza noastră de lucru este confirmată. 

Ipoteza 2. Există diferenţe în privinţa gândirii 
divergente, în funcţie de clasa din care fac parte 
subiecţii.

Interpretare cantitativă

Pentru verificarea celei de-a doua ipoteze am folo-
sit ca și procedeu statistic compararea mediilor a trei 
eșantioane independente (reprezentate prin cele trei 

clase) prin analiza de varianţă unifactorială ANOVA.

Tabelul V. Testul Levene al omogenităţii varianţelor pentru variabila 
“gândire convergentă”

Variabila
Testul 

Levene
Grade de 
libertate 1

Grade de 
libertate 2

p

Gândire 
divergentă
(Cote T)

4.084 2 67 .021

Din tabelul VI se observă că s-a obţinut o valoare 
a statisticii F = 2.789, pentru un prag de semnifica-
ţie p > 0,05 (p = 0,069), ceea ce ar însemna că nu 
există diferenţe puternic semnificative din punct de 
vedere statistic inter și intragrupal, în privinţa gândirii 
divergente. Dar, deoarece valoarea pragului de semni-
ficaţie se află la limita semnificaţiei statistice (p = 
0,005), vom proceda totuși la compararea diferenţelor 
intergrupale.

Pentru a identifica existenţa diferenţelor în 
privinţa gândirii divergente, vom compara mediile 
celor trei clase de elevi, luate două câte două, folosind 
analiza post-hoc, cu opţiunea Tamhane, deoarece 
testul Levene (tabelul V) a relevat neomogenitatea 
varianţei.

Tabelul VI. Compararea mediilor celor trei clase pentru variabila 
“Gândire divergentă”

Variabila
Grade de 
libertate

F p

Gândire 
divergentă
(Cote T)

Intergrupal 2 2.789 .069

Intragrupal 67

Total 69

Tabelul VII. Compararea mediilor celor trei clase pentru variabila 
“Gândire divergentă”

Variabila Clasa
Diferenţa 
mediilor 

(I-J)

p

(I) Clasa ( J) Clasa

Gândire 
divergentă
(Cote T)

Clasa a-VIII-a
Clasa a-X-a .5115 .999

Clasa a-XII-a -5.4021 .249

Clasa a-X-a
Clasa a-VIII-a -.5115 .999

Clasa a-XII-a -5.9136 .053

Clasa a-XII-a
Clasa a-VIII-a 5.4021 .249

Clasa a-X-a 5.9136 .053

Din tabelul VII se observă că nu există diferenţe 
semnificative statistic între cele trei clase în privin-
ţa gândirii divergente, deoarece toate pragurile de 
semnificaţie statistică sunt mai mici decât valoarea 
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limită a semnificaţiei statistice, care este p = 0,05.
Doar în cazul comparării clasei a X-a cu a XII-a 

în privinţa nivelului Gândirii divergente, observăm că 
pragul de semnificaţie p se află la limita semnificaţi-
ei statistice, p = 0,053. Putem astfel admite că există 
totuși diferenţe semnificative statistic între clasa a X-a 
și a XII-a în privinţa nivelului gândirii divergente, în 
favoarea clasei a XII-a. 

Interpretarea calitativă

Din tabelul VII se observă că nu există diferen-
ţe semnificative în privinţa gândirii divergente între 
clasele studiate, adică nu se constată o evoluţie pozi-
tivă ontogenetică a gândirii divergente în adolescenţă. 
O foarte mică diferenţă se constată în clasa a XII-a 
faţă de clasa a X-a, în clasa a XII-a nivelul gândirii 
divergente fiind doar puţin mai ridicat.

Elementele gândirii divergente studiate în această 
cercetare sunt: originalitatea, flexibilitatea și fluiditatea.

Faptul că nu există o îmbunătăţire a nivelului 
gândirii divergente pe parcursul adolescenţei denotă 
că în sistemul actual de învăţământ nu se pune accent 
pe dezvoltarea acestei laturi a personalităţii adoles-
centului, o latură de altfel extrem de importantă în 
rezolvarea problemelor, precum și în optimizarea 
personală a fiecărui individ. 

Un argument în sprijinul afirmaţiei precedente îl 
constituie evidenţierea facilitării și încurajării dife-
renţierii doar a gândirii convergente, a capacităţilor 
cognitive generale și verbale, de către sistemul educa-
ţional naţional actual (informaţii relevate în verifica-
rea ipotezei nr. 1).

Deci, în urma analizei datelor, această ipoteză de 
lucru este parţial confirmată. 

Ipoteza 3. Există diferenţe în privinţa atitudini-
lor creative, în funcţie de clasa din care fac parte 
subiecţii.

Interpretare cantitativă

Pentru verificarea celei de-a treia ipoteze am folo-
sit ca și procedeu statistic compararea mediilor a trei 
eșantioane independente prin analiza de varianţă 
unifactorială ANOVA, în cazul de faţă cele trei eșan-
tioane fiind reprezentate de clasele din care fac parte 
subiecţii cercetării: clasa a VIII-a, clasa a X-a și clasa 
a XII-a.

În tabelul VIII sunt prezentaţi indicatorii statistici 
ai variabilelor atitudini creative, gândire convergentă, 

gândire divergentă și potenţial creativ, pentru totalita-
tea subiecţilor cercetării.

Tabelul VIII. Indicatorii statistici ai variabilelor atitudini creative, 
gândire convergentă, gândire divergentă și potenţial creativ.

Indicator 
statistic

Atitudini 
creative 
(Cote T)

Gândire 
convergentă 

(Cote T)

Gândire 
divergentă 
(Cote T)

Potențial 
creativ

(Cote T)

N 70 70 70 70

Media 50.00 50.00 50.00 50.00

Mediana 52.24 50.82 49.64 51.69

Mod 59.24 60.15 53.95 22.68

Abaterea 
standard 10.00 10.00 10.00 10.00

Minimum 29.58 23.67 30.33 22.68

Maximum 66.52 62.57 82.20 65.28

Există moduri multiple. Este prezentată valoarea 
cea mai mică.

Tabelul IX. Indicatorii statistici pentru variabilele cercetării, pe clase

Variabila Clasa N

M
ed

ia

A
ba

te
re

a 
st

an
da

rd

M
in

im
um

M
ax

im
um

Gândire 
convergenta 
(Cote T)

Clasa a VIII-a 20 38.92 9.29 23.7 52.9

Clasa a X-a 24 48.72 3.14 41.7 54.3

Clasa a XII-a 26 59.68 2.02 54.3 62.6

Total 70 50.00 10.00 23.7 62.6

Gândire 
divergenta 
(Cote T)

Clasa a VIII-a 20 48.16 12.84 33.2 82.2

Clasa a X-a 24 47.65 10.37 30.3 72.8

Clasa a XII-a 26 53.57 5.51 41.6 64.6

Total 70 50.00 10.00 30.3 82.2

Atitudini 
creative 
(Cote T)

Clasa a VIII-a 20 38.19 6.85 29.6 50.8

Clasa a X-a 24 55.41 7.44 39.1 66.5

Clasa a XII-a 26 54.07 5.68 38.5 60.9

Total 70 50.00 10.00 29.6 66.5

Potenţial 
creativ 
(Cote T)

Clasa a VIII-a 20 38.69 9.62 22.7 58.7

Clasa a X-a 24 50.82 4.54 43.5 60.9

Clasa a XII-a 26 57.93 4.27 46.6 65.3

Total 70 50.00 10.00 22.7 65.3

 
Astfel, variabila independentă este reprezentată de 

clasa căreia îi aparţin subiecţii, iar variabilele depen-
dente sunt: atitudinile creative, gândirea convergentă, 
gândirea divergentă și potenţialul creativ.



Brinduşa Bianca Lidia • Evoluția gândirii și a atitudinilor creative în adolescență STUDII CLINICE

50       Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2016 – vol. 22 – nr. 2

Pentru utilizarea procedurii statistice ANOVA, 
vom testa omogenitatea varianţelor cu ajutorul testu-
lui Levene.

Tabelul X. Testul Levene al omogenităţii varianţelor pentru variabila 
“atitudini creative”

Variabila
Testul 

Levene 
Grade de 
libertate 1

Grade de 
libertate 2

p

Atitudini creative 
(Cote T)

1.499 2 67 .231

Tabelul XI. Tabelul ANOVA cu rezultatul testului F pentru variabila 
“atitudini creative”

Variabila
Grade de 
libertate

F p

Atitudini creative 
(Cote T)

Intergrupal 2 44.111 .000

Intragrupal 67

Total 69

Din tabelul XI observăm că s-a obţinut o valoare a 
statisticii F = 44,111, pentru un prag de semnificaţie 
p < 0,05 (p = 0,000), ceea ce înseamnă că există dife-
renţe semnificative din punct de vedere statistic inter 
și intragrupal, în privinţa atitudinilor creative.

Pentru a identifica între ce clase sunt evidenţiate 
diferenţe în privinţa atitudinilor creative, vom compa-
ra mediile celor trei clase de elevi, luate două câte 
două, folosind analiza post-hoc, cu opţiunea Bonfe-
roni, deoarece testul Levene (tabelul X) a confirmat 
omogenitatea varianţei.

Tabelul XII. Compararea mediilor celor trei clase pentru variabila 
“atitudini creative”

Variabila 
dependentă

Clasa Diferenţa 
mediilor

(I-J)
p

(I) Clasa ( J) Clasa

Atitudini 
creative 

(Cote T) 

Clasa a VIII-a
Clasa a X-a -17.2188 .000

Clasa a XII-a -15.8771 .000

Clasa a X-a
Clasa a VIII-a 17.2188 .000

Clasa a XII-a 1.3417 1.000

Clasa a XII-a
Clasa a VIII-a 15.8771 .000

Clasa a X-a -1.3417 1.000

Din tabelul XII se observă că există diferenţe 
puternic semnificative din punct de vedere statistic 
în privinţa Atitudinilor creative între:

 – clasele a VIII-a și a X-a, la un prag de semnificaţie 
p < 0,01 (p = 0,000), în favoarea clasei a X-a;

 – între clasele a VIII-a și a XII, la un prag de semni-
ficaţie p < 0,01 (p = 0,000) , în favoarea clasei a 
XII-a;

 – nu există diferenţe între clasele a X-a și a XII-a în 
privinţa Atitudinilor creative, pragul de semnifi-
caţie statistică fiind mult mai mare decât valoarea 
limitei semnificaţiei statistice, p = 1,000.
Interpretarea calitativă
Din tabelul IX se observă că media la Atitudini 

creative este mult mai mare în clasa a X-a faţă de clasa 
a VIII-a, și este puternic semnificativă statistic (tabe-
lul XII). 

Din punct de vedere psihologic, acest fapt înseam-
nă că atitudinile creative ale subiecţilor cunosc o 
dezvoltare evidentă pe parcursul trecerii din învăţă-
mântul gimnazial către cel liceal. Această trecere coin-
cide și cu dezvoltarea biopsihofiziologică a individului 
pe parcursul etapelor dezvoltării sale: de la preado-
lescenţă la adolescenţă, ceea ce confirmă dezvoltarea, 
diversificarea și îmbogăţirea achiziţiilor psihologice 
pe parcursul dezvoltării ontogenetice a individului.

Nivelul dezvoltării atitudinilor creative rămâne 
ridicat și pe parcursul clasei a XII-a, faţă de cel al 
clasei a VIII-a (tabelul IX), dar puţin mai redus decât 
în clasa a X-a, unde potenţialul atitudinilor creative 
a atins nivelul maxim (la subiecţii cercetării), neexis-
tând diferenţe statistic semnificative între nivelul 
atitudinilor creative din clasa a XII-a comparativ cu 
cel din clasa a Xa.

Deci, putem concluziona că această ultimă ipoteză 
se confirmă parţial. 

Concluzii. Limite. Aplicabilitate
Lucrarea noastră este axată pe analiza a trei 

ipoteze care implică studierea existenţei unor diferenţe 
în privinţa gândirii (convergente și divergente) în 
funcţie de clasa din care fac parte subiecţii și diferenţe 
privind atitudinile creative și cum evoluează acestea pe 
parcursul adolescenţei.

În urma analizării primei ipoteze putem concluziona 
că, pe parcursul adolescenţei, atât inteligenţa 
verbală, cât și cea generală cunosc o evoluţie pozitivă 
remarcabilă, sistemul educaţional naţional actual 
încurajând și facilitând această categorie de capacităţi 
cognitive.

Din analiza datelor corespunzatoare celei de-a doua 
ipoteze se observă că nu există diferenţe semnificative 
în privinţa gândirii divergente între clasele studiate, 
adică nu se constată o evoluţie pozitivă ontogenetică 
a gândirii divergente în adolescenţă. O foarte mică 
diferenţă se constată în clasa a XII-a faţă de clasa a 
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X-a, în clasa a XII-a nivelul gândirii divergente fiind 
doar puţin mai ridicat.

Din cea de-a treia ipoteza observăm că nivelul 
dezvoltării atitudinilor creative rămâne ridicat și 
pe parcursul clasei a XII-a, faţă de cel al clasei a 
VIII-a, dar puţin mai redus decât în clasa a X-a, 
unde potenţialul atitudinilor creative a atins nivelul 
maxim (la subiecţii cercetării), neexistând diferenţe 
statistic semnificative între nivelul atitudinilor creative 
din clasa a XII-a comparativ cu cel din clasa a X-a.

Atitudinile creative ale subiecţilor cunosc o 
dezvoltare foarte profundă pe parcursul trecerii din 
învăţământul gimnazial către cel liceal. Această 
trecere coincide și cu dezvoltarea biopsihofiziologică 
a individului pe parcursul etapelor dezvoltării sale: 
de la preadolescenţă la adolescenţă, ceea ce confirmă 
dezvoltarea, diversificarea și îmbogăţirea achiziţiilor 
psihologice pe parcursul dezvoltării ontogenetice a 

individului.
Pe parcursul adolescenţei, atât inteligenţa verbală, cât 

și cea generală cunosc o evoluţie pozitivă remarcabilă.
Faptul că nu există o îmbunătăţire a nivelului gândirii 

divergente (factorul determinant al potenţialului 
creativ) pe parcursul adolescenţei denotă că în sistemul 
actual de învăţământ nu se pune accent pe dezvoltarea 
acestei laturi a personalităţii adolescentului, o latură de 
altfel extrem de importantă în rezolvarea problemelor, 
precum și în optimizarea personală a fiecărui individ.

Considerăm că limita principală a studiului de 
faţă numărul redus de subiecţi testaţi și recomandăm 
pentru aprofundarea acestui subiect extrem de incitant 
un număr sporit de participanţi din fiecare eșantion.

 Organizarea în școală sau în afara ei a unor grupuri 
creative ar duce la stimularea creativitatii și ar ajuta la 
creșterea stimei de sine sau susţinerea unor puncte de 
vedere în public.

*
*     *

Introduction: 
Adolescence is the stage of human life that makes 

the transition from childhood to adult stages. This 
stage is filled with biosomatic and, especially, psycho-
logical transformation, of a highly complex effort of 
the human being’s adaptation to characteristic requi-
rements and structural diversity of social, professional, 
cultural, political, ideological, and economic life and 
to the standard of living, cultural level and preservati-
on of health through basic hygiene rules. [1]

 It is a tumultuous period, full of contradictions, 
being described by some as “storm” resemblance, the 
“age of crisis”, the “ungrateful age”, and by some as the 
“age of great effusion”, the “golden age”.

The Larousse Dictionary of Psychology (1978) 
offers a simple definition of creativity: "creativity is a 
frame of mind that potentially exists in all individuals 
of all ages”.

Etymologically, this term comes from the Latin 
word “creation: which means “to give birth, to build”. 

In recent years, studies of individual and group 
creativity have revealed curative valences of crea-
tivity methods [2], work in a creative group having 
the effect of lowering barriers specific to internal 
creativity. These therapeutic facets of strategies and 
methods of creativity are emphasized by psychothe-
rapies of humorist essence [3], [4], used in sessions 
with clients.

When creative potential is brought into discussion, 

specialists highlight, first of all, the qualities of creative 
thinking: fluidity, flexibility, originality, elaboration 
and sensitivity to problems.

Fluidity is the richness, ease and quickness of 
establishing associations, verbal, ideational and 
expressional debit.

Flexibility is the changing and restructuring the 
course of thinking, the ability to pass from one category 
of objects, phenomena and methods to another; the 
ability of redefining and reviewing the points of view.

Originality is the production of new solutions, 
statistically rare in the community where they’ve 
been issued (ingenuity is the originality of the solving 
method).

Elaboration consists in considering as many 
involvements and consequences as possible.

Sensitivity to problems is the ability to discover 
what is new in the old, to delineate creative problems 
in the known environment.

Stages of the Creative Process, Methods and 
Strategies of Creativity

Creative Process:

Is was found that the stages of the creative process 
are approximately the same in all fields of activity:

The preparatory stage of occurrence, notificati-
on and delimitation of problems, and identification 
of the object, of the phenomenon that might be the 
object of the creative product. In this stage, an impor-
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tant role is held by the sensitivity of the subject to 
various problems, the wealth of the interdisciplinary 
information fund, and the subject’s ability to be driven 
and maintained in the creative process.

The incubation stage is the period where, even if 
the subject is not knowingly aware of his/her objecti-
ve, the creative process continues in the unconscious. 

The next stage is that of enlightenment or emer-
gence of solution, the moment of its intuition, of visu-
alizing the newly created object.

The stage of checking or f inal elaboration when the 
solution identified is checked in practice and then 
implemented.

Creative Product:
Any creative process is completed with a product 

which, in order to be considered creative, must possess 
the following qualities: novelty, originality, usefulness.

M. Roco regards the creative attitude as the expre-
ssion of motivation but also an expression of charac-
ter. Regardless of what standpoint we look at, these 
include: a perceptual set and a cognitive set for solving 
the problems, the heuristics and the style of work. [5]

The cognitive set and the perception set – the 
cognitive style brings several aspects: use of broad 
categories for storing information, overcoming of 
well-known rules in solving problems, and a cognitive 
and widened perceptual set.

Heuristics are used to generate new ideas. This 
method means that problems can be solved without 
following the rules imposed from the outside. Heuris-
tics can be means for issuing hypothesis, use analogies 
and investigate paradoxes.

The work style specific to creation is that full of 
energy, desire to work and perseverance. It refers to 
an individual’s ability to apply sustained effort over a 
long period of time and detachment from problems 
hard to solve, if at that particular time there are no 
strategies that lead to success.

1. Hypotheses and Objectives of 
Research

Objectives of Research:
• Establishment of thinking development (conver-

ging and diverging) during adolescence. 
• Identification of creative attitudes’ evolution 

during adolescence.
Research Hypotheses 
Hypothesis 1. The level of converging thinking 

evolves significantly during adolescence (8th, 10th and 
12th grades).

Hypothesis 2. The level of diverging thinking 
evolves significantly during adolescence (8th, 10th and 

12th grades).
Hypothesis 3. The structure of creative attitudes 

evolves significantly during adolescence (8th, 10th and 
12th grades).

2. Research Methodology
2.1. Sample 
There have been 70 subjects studied, students of 

8th, 10th and 12th grades, aged between 14 and 19. 
Students in the 8th grade study at C. D. Loga High 
School from Timișoara, Mathematics-Computer 
Science specialization, while the 10th and 12th grade 
students at Gr. Moisil Computer Science High Scho-
ol from Timișoara, Mathematics-Computer Science 
specialization. There is a balance between the number 
of female and male subjects, and of students assig-
ned on classes. Parents gave their parental consent to 
obtain information from these children.

2.2. Methods Used
To test the hypotheses, the following tests were used: 
Measuring of diverging thinking – 12 dedica-

ted tests have been used, divided into 3 categories, 
depending on the attribute characteristic of this type 
of thinking it seeks to measure. Thus, 4 tests are 
specific to measuring originality, 4 tests are specific 
to measuring flexibility and 4 tests aim at measuring 
fluidity. Each category includes 2 tests with nonver-
bal response with no time limit and 2 tests each with 
verbal response and time limit. To measure flexibi-
lity, one of the 4 tests is Measuring of converging 
thinking – two tests for measuring of intelligence 
have been used, namely Standard Progressive Matri-
ces (Raven) for measuring the G factor and the 
intelligence coefficient (I.C.) and the Verbal Intelli-
gence Tests (V.I.T.). 

Measuring of creative attitudes – a specific ques-
tionnaire has been used, called Creative Attitudes 
Questionnaire which is an adaptation carried out by 
Mihaela Roco, after  a sample drawn by Jaspard. It 
comprises 50 assertions/items or statements which 
can be assessed depending on 5 response possibili-
ties provided: completely untrue (1), false (2), rela-
tively true (3), true (4), completely true (5). Of the 
50 items, 45 measure 15 creative attitudes, each with 
3 items, while 5 designate the lies scale. The creati-
ve attitudes the questionnaire aims to evaluate are: 
energy, concentration, orientation towards the new, 
reasoning of ideas, independence, non-conformism, 
self-confidence, moral values, orientation towards a 
further future, completion, risk, preference/attraction 
to difficult problems, diversity of interests, spiritual 
values and practical values.
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2.3. Data Analysis
Hypothesis 1. Converging thinking evolves during 
adolescence

Quantitative Interpretation
To check the first hypothesis, we used as statisti-

cal method comparing the average of three indepen-
dent samples (represented by the three grades) by the 
single factor variance analysis ANOVA.

Table I. Levene’s test for equality of variances for the “converging 
thinking” variable 

Variable Levene’s Test
Degree of 
Freedom 1

Degree of 
Freedom 2

p

Converging 
thinking
(T quota)

34,459 2 67 .000

Table II. ANOVA table with the result of F test for the “converging 
thinking” variable

Variable
Degree of 
Freedom

F p

Converging 
thinking 
(T quota)

Intergroup 2 83.889 .000

Intergroup 67

Total 69

It can be noted from Table II that a statistic value 
F = 83,889 was obtained, for a significance threshold p 
< 0.01 (p = 0.000), which means that there are strong 
significant differences in terms of inter- and intra-
group statistics, in respect to converging thinking. 

To identify among which grades there are diffe-
rences in converging thinking, we shall compare the 
three grades to students, taken two by two, by using 
the post-hoc analysis with the Tamhane option, beca-
use Levene’s test (table I,II) revealed a non-homoge-
neity of variances.

Table III. Comparison of the three grades’ average for the “Converging 
thinking” variable 

Variable 
Difference 
of Averages 

(I-J)
p

(I) Grade ( J) Grade

Converging 
thinking  
(T quota)

8th grade 10th grade -9,7987 .000

12th grade -20,7599 .000

10th grade 8th grade 9,7987 .000

12th grade -10,9611 .000

12th grade 8th grade 20,7599 .000

10th grade 10,9611 .000

Table III shows that there are strong significant 
differences in terms of converging thinking’s statistic 
between:

 – 8th and 10th grade, at a significance threshold p < 
0.01 (p = 0.000), in favor of 10th grade;

 – 8th and 12th grades, at a significance threshold p < 
0.01 (p = 0.000), in favor of 12th grade;

 – 10th and 12th grades, at a significance threshold p < 
0.01 (p = 0.000), in favor of 12th grade;
The components of converging thinking studied 

in this research are verbal intelligence and general 
intelligence.

To check the connections between these two 
cognitive attitudes, we used as statistical procedure, 
the computation of correlation coefficient r Bravais 
Pearson.

Table IV shows a strong significant positive corre-
lation between the two types of intelligence, r = 0,799, 
at a significance threshold p <0,01 (p = 0,000).

Table IV. Computation of correlation coefficient r Bravais Pearson 
between scores on verbal intelligence and general intelligence

Variable
Verbal Intelligence

(T quota)
General Intelligence

 (T quota)

Verbal 
intelligence 
(T quota)

r 1.000 .799

p . .000

N 70 70

General 
intelligence 
(T quota)

r .799 1.000

p .000 .

N 70 70

Qualitative Intelligence
Table IX shows that converging thinking is in 

a continuously evolution during pre-adolescence 
and adolescence, while Table III shows that these 
differences are strongly significant from a statistical 
point of view

From a psychological perspective, this evolution 
confirms the ontogenetic theories according to which, 
during adolescence, cognitive development knows a 
remarkable progress.

In this research, parts of converging thinking 
considered are verbal intelligence and general 
intelligence.

From Table IV we noticed that the two cognitive 
attitudes studied (verbal intelligence and general 
intelligence) are directly connected, i.e. as the level 
of verbal intelligence increases, the level of general 
intelligence also increases, and vice-versa (Appendix 1).

Those stated above lead us to conclude that during 
adolescence, both verbal intelligence and general 
intelligence know a remarkable positive evolution.

Therefore, our working hypothesis is confirmed. 
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Hypothesis 2. There are differences in diverging 
thinking, depending on the grade subjects are part of.

Quantitative Interpretation

To check the second hypothesis, we used as a statis-
tical method comparing the average of three indepen-
dent samples (represented by the three grades) by the 
single factor variance analysis ANOVA.

Table V. Levene’s test for equality of variances for the “diverging 
thinking” variable

Variable
Levene’s 

Test
Degree of 
Freedom 1

Degree of 
Freedom 2

p

Diverging 
thinking
(T quota)

4,084 2 67 .021

It can be noted from Table VI that a statistic value 
F = 2,789 was obtained, for a significance threshold 
p > 0,05 (p = 0,069), which means that there are no 
strong significant differences in terms of inter- and 
intragroup statistics, in respect to diverging thinking. 
However, since the value of the significance threshold 
is at the limit of statistical significance (p = 0,005), we 
shall proceed to comparing the intergroup differences. 

To identify the existence of differences in respect 
to diverging thinking, we shall compare the averages 
of the three grades of students, taken two by two, by 
using the post-hoc analysis, with the Tamhane opti-
on, because Levene’s test (table V) revealed a non-
homogeneity of variances.

Table VI. Comparison of the three grades’ average for the “Diverging 
thinking” variable

Variable
Degree of 
Freedom

F p

Diverging 
thinking
(T quota)

Intergroup 2 2,789 ,069

Intragroup 67

Total 69

Table VII. Comparison of the three grades’ average for the “Diverging 
thinking” variable

Variable 
Grade Differences of 

Averages (I-J)
p

(I) Grade ( J) Grade

Diverging 
thinking 
(T quota)

8th grade
10th grade ,5115 ,999

12th grade -5,4021 ,249

10th grade
8th grade -,5115 ,999

12th grade -5,9136 ,053

12th grade
8th grade 5,4021 ,249

10th grade 5,9136 ,053

Table VII shows that there are no significant 
statistical differences between the three grades in 

respect to diverging thinking, because all significant 
statistical threshold are lower than the limit value of 
statistical significance, i.e. p = 0,05.

Only if comparing the 10th grade with the 12th 
grade in terms of diverging thinking we can notice 
that the significance threshold p is around the limit 
of statistical significance, i.e. p = 0,053. We can thus 
admit that there are still significant statistical diffe-
rences between the 10th and the 12th grades in respect 
to diverging thinking, in favor of 12th grade.

Qualitative Interpretation

From Table VII it can be noticed that there is no 
significant difference in terms of diverging thinking 
between the grades studied, meaning that there had 
not been a positive ontogenetic development of diver-
ging thinking in adolescence. A very small difference 
can be noticed at 12th grade compared to 10th grade, 
the level of diverging thinking being slightly higher 
at 12th grade.

The elements of diverging thinking studied are: 
originality, flexibility and fluidity.

The fact that there is really no improvement of 
diverging thinking level during adolescence denotes 
that the current educational system does not focus 
on developing this aspect of a teenager’s personality, 
a side otherwise extremely important in troubleshoo-
ting and optimization of each individual.

An argument in support of the preceding state-
ment is the highlight of easing and encouraging only 
the difference of converging thinking, and general 
cognitive and verbal abilities by the current national 
educational system (information revealed in checking 
the hypothesis no. 1).

Therefore, following data analysis, this working 
hypothesis is partially confirmed. 

Hypothesis 3. There are differences in terms of 
creative attitudes, depending on the grade subjects 
are part of.

Quantitative Interpretation

To check the third hypothesis, we used as a statis-
tical method comparing the average of three inde-
pendent samples by the single factor variance analysis 
ANOVA, in this case the three samples being repre-
sented by the grades subjects belong to: 8th grade, 10th 
grade and 12th grade.

Table VIII summarizes the statistical indica-
tors of creative attitude, converging thinking, diver-
ging thinking and creative potential variables, for all 
research subjects.
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Table VIII. Statistical indicators of creative attitude, converging 
thinking, diverging thinking and creative potential variables

Statistic 
Indicator

Creative 
Attitudes 
(T quota)

Converging 
Thinking
 (T quota)

Diverging 
Thinking
 (T quota)

Creative 
Potential
(T quota)

N 70 70 70 70

Average 50,00 50,00 50,00 50,00

Median 52,24 50,82 49,64 51,69

Method 59,24 60,15 53,95 22,68

Standard 
abatement

10,00 10,00 10,00 10,00

Minimum 29,58 23,67 30,33 22,68

Maximum 66,52 62,57 82,20 65,28

There are multiple methods. The smallest value is 
highlighted here.

Table IX. Statistical indicators of research variables, on grades

Variable Grade N

A
ve

ra
ge

 

S
ta

nd
ar

d 
A

ba
te

m
en

t

M
in

im
um

M
ax

im
um

Converging 
thinking
(T quota)

8th grade 20 38.,2 9,29 23,7 52,9

10th grade 24 48,72 3,14 41,7 54,3

12th grade 26 59,68 2,02 54,3 62,6

Total 70 50,00 10,00 23,7 62,6

Diverging 
thinking
(T quota)

8th grade 20 48,16 12,84 33,2 82,2

10th grade 24 47,65 10,37 30,3 72,8

12th grade 26 53,57 5,51 41,6 64,6

Total 70 50,00 10,00 30,3 82,2

Creative 
attitudes
(T quota) 

8th grade 20 38,19 6,85 29,6 50,8

10th grade 24 55,41 7,44 39,1 66,5

12th grade 26 54,07 5,68 38,5 60,9

Total 70 50,00 10,00 29,6 66,5

Creative 
potential
(T quota) 

8th grade 20 38,69 9,62 22,7 58,7

10th grade 24 50,82 4,54 43,5 60,9

12th grade 26 57,93 4,27 46,6 65,3

Total 70 50,00 10,00 22,7 65,3

 Thus, the independent variable is represented by 
the grade subjects belong to, while dependent variables 
are: creative attitudes, converging thinking, diverging 
thinking and creative potential.

For using the statistical procedure ANOVA, we will 
test the homogeneity of variances by Levene’s test.

Table X. Levene’s test for equality of variances for the “creative 
attitude” variable

Variable
Levene’s 

Test
Degree of 
Freedom 1

Degree of 
Freedom 2

p

Creative 
attitudes 
(T quota)

1.499 2 67 .231

Table XI. ANOVA table showing the result of the F test for the 
“creative attitude” variable

Variable
Degree of 
Freedom

F p

Creative 
attitudes 
(T quota)

Intergroup 2 44.111 ,000

Intragroup 67

Total 69

It can be noted from Table XI that a statistic value 
F = 44,111 was obtained, for a significance threshold 
p < 0,05 (p = 0,000), which means that there are signi-
ficant differences in terms of inter- and intragroup 
statistics, in respect to creative attitude,

To identify the existence of differences in respect 
to creative attitudes, we shall compare the averages 
of the three grades of students, taken two by two, by 
using the post-hoc analysis, with the Bonferoni opti-
on, because Levene’s test (Table X) confirmed the 
homogeneity of the variance.
Table XII. Comparison of the three grades’ average for the “creative 

attitudes” variable

Dependent 
Variable

Grade 
Differences 
of Averages

(I-J)
p

(I) Grade (J) Grade

Creative 
attitudes
(T quota) 

8th grade 10th grade -17,2188 ,000

12th grade -15,8771 ,000

10th grade 8th grade 17,2188 ,000

12th grade 1,3417 1,000

12th grade 8th grade 15,8771 ,000

10th grade -1,3417 1,000

Table XII shows that there are strong significant 
differences in terms of creative attitudes between:

• 8th and 10th grades, at a significance threshold p < 
0,01 (p = 0,000), in favor of 10th grade;

• 8th and 12th grades, at a significance threshold p < 
0,01 (p = 0,000), in favor of 12th grade;

• there are no differences between 10th and 12th 
grades in respect to creative attitudes, the statisti-
cal significance threshold being much higher than 
the limit of statistical significance, p = 1,000.

Qualitative Interpretation
It can be noted from Table IX that the average of 

creative attitudes is much higher at 10th grade compa-
red to 8th grade and strongly statistically significant 
(Table XII).

From the psychological point of view, this means 
that subjects’ creative attitudes know as obvious deve-
lopment during transition from middle school to 
high-school. This transition also coincides with the 
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bio psychophysiological development of the individual 
during his/her development stages: from pre-adoles-
cence to adolescence, which confirms the develop-
ment, diversification and enrichment of psychological 
acquisition during the ontogenetic development of 
the individual.

The development level of creative attitudes 
remains high during the 12th grade, compared to that 
of the 8th grade (Table IX), but slightly lower than that 
of the 8th grade, where the potential of creative attitu-
des reached a maximum level (in subjects researched), 
with no significant statistical differences between the 
level of creative attitudes of the 12th grade compared 
to the 10th grade.

Therefore, we can conclude that this last hypothe-
sis is partially confirmed. 

Conclusions. Limits. Applications
Our paper is focused on analysis of the three 

hypotheses involving the existence of differences in 
thinking (converging and diverging), depending on 
the grades subjects are part of and the differences 
regarding creative attitudes and the way they evolve 
during adolescence.

After analyzing the first hypothesis, we can conclu-
de that, during adolescence, both verbal intelligen-
ce and general intelligence know a remarkable posi-
tive development, the current national educational 
system encouraging and facilitating this category of 
cognitive abilities.

By analyzing the data corresponding to the second 
hypothesis, we can notice that there are no signifi-
cant differences regarding diverging thinking 
between the grades studied, meaning that there is 
no positive ontogenetic development of diverging 
thinking in adolescence. A very small difference is 
found in the 12th grade compared to the 10th grade, 
in the 12th grade the level of diverging thinking being 

only slightly higher.
From the third hypothesis we can notice that the 

level of creative attitudes development remains 
high also during 12th grade, compared to the 8th 
grade, but slightly reduced than that of the 10th 
grade, where the potential of creative attitudes 
reached a maximum level (in subjects researched), 
with no significant statistical differences between the 
level of creative attitudes of the 12th grade compared 
to that of the 10th grade.

The subjects’ creative attitudes know a very 
profound development during transition from the 
middle school to high-school. This transitions coin-
cides with the bio psychophysiological development 
of the individual during the stages of his/her deve-
lopment: from pre-adolescence to adolescence, which 
confirms the development, diversification and enrich-
ment of psychological acquisitions during the onto-
genetic development of the individual.

During adolescence, both verbal intelligence 
and general intelligence know a remarkable positive 
evolution.

The fact that there is no significant improvement 
of the level of diverging (the determining factor of 
creative potential) during adolescence denotes that 
the current educational system does not focus on this 
aspect of a teenager’s personality, a side actually extre-
mely important in solving problem and personal opti-
mization of each individual.

We believe as main limit of the current study the 
reduced number of subjects tested and we recommend 
an increased number of participants in each sample, 
for an in-depth research of this subject.

Organization in school or outside school of crea-
tive groups might lead to stimulating creativity and 
would help in increasing self-esteem and supporting 
certain views in public.
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