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Cel modułu

 Rozwijanie twórczej wyobraźni, oryginalności 
myślenia, innowacyjnych rozwiązań 
w sytuacjach dydaktycznych 
i wychowawczych



Zagadnienia modułu

1. Metody i techniki twórczego nauczania, ze 
szczególnym uwzględnieniem myślenia 
dywergencyjnego ukierunkowanego na 
poszukiwanie rozwiązań.

2. Aranżowanie sytuacji rozwijających różnego 
typu myślenie.

3. Promowanie oryginalności i innowacyjności 
myślenia i działania uczniów.



Odyseusz

 Odyseusz - bohater Odysei Homera. Legendarny król Itaki,
żołnierz i podróżnik. Syn herosa Laertesa i jego małżonki
Antyklei. Według mitu był najprzebieglejszym z królów
biorących udział w Wojnie Trojańskiej. Był autorem podstępu,
dzięki któremu Grecy wygrali wojnę – konia trojańskiego. W
podróży powrotnej do Itaki przeżył wiele przygód. Tułał się
przez 10 lat po morzach i oceanach, zanim wrócił do swej żony
Penelopy. Obok Heraklesa i Tezeusza jest najbardziej znanym
bohaterem greckich mitów i legend. Synem Odyseusza był
Telemach.



Ćwiczenie 1
Twórczość ma charakter wszechstronny (holistyczny), to znaczy dotyczy różnych sfer 
funkcjonowania człowieka. 
Podajcie przykłady, na czym polega twórczość w aspektach wskazanych na rysunku.

GŁOWA

SERCE 

RĘCE



Ćwiczenie 2
Wstęp do twórczości

Macie do dyspozycji koło podzielone na trzy części.  Stwórzcie listę skojarzeń -
obrazów utworzonych z tych elementów.



Mnemotechniki 

 Sprawna, dobra pamięć jest podstawą 
sukcesu w każdej dziedzinie. Ostatnie 
badania potwierdzają, że cała nasza wiedza 
opiera się na pamiętaniu. Platon ujął to w ten 
sposób: "Wiedza to nic innego jak pamięć", a 
Cyceron przypisał pamięci rolę skarbnika i 
strażnika wszechrzeczy.



Mnemotechniki
Budowa i zasada tworzenia.

 Budowa mnemotechnik opiera się na trzech 
fundamentalnych zasadach:



Asocjacje

Asocjacja, skojarzenie, funkcja myślowa polegająca na 
kojarzeniu elementów, ich łączeniu w jedną całość i 
znajdowaniu związków między nimi. Zjawisko powstawania 
asocjacji zostało zauważone już w starożytności przez Platona i 
Arystotelesa, który dodatkowo sformułował prawa kojarzenia:

 przez styczność w czasie (występuje wówczas, gdy przeżycia 
następują w krótkich odstępach czasu), 

 przez podobieństwo (gdy wyobrażenie A pociąga za sobą 
wyobrażenie B dzięki obiektywnemu podobieństwu 
przedmiotów wyobrażanych) 

 przez kontrast (gdy wyobrażenie A pociąga za sobą 
wyobrażenie B wskutek przeciwstawności niesionych treści).



Wyobraźnia 

Wyobraźnia jest używa do tworzenia połączeń i 
asocjacji niezbędnych do zapamiętania 
elementów w mnemotechnice. Innymi słowy, 
wyobraźnia jest to sposób, w jaki używasz 
swego umysłu do budowania połączeń, które 
mają dla ciebie jak największe znaczenie. Im 
silniejsze wyobrażenie, tym skuteczniej 
pozostanie ono w twoim umyśle dla 
późniejszego odtworzenia. 



Lokalizacja

 Mnemotechniki to innymi słowy system 
mentalnych miejsc, w których zapamiętujesz 
informację. Lokalizacja odnosi się do 
różnego typu miejsc, w jakich możesz to 
robić.



Zasady tworzenie skojarzeń, 
praca wyobraźni  

1. zobacz zapamiętywany element w 
wyobraźni, z powiązaniem z miejscem,                
na którym go zapamiętujesz.

2. powiększ go do ogromnych rozmiarów
3. puść go w ruch, niech zaczyna się 

przemieszczać, tańczyć, kopać, jeździć...



Dodaj zmysłowych wyobrażeń:

 słuchowych. Usłysz w wyobraźni jak piszczy, 
trąbi, krzyczy wniebogłosy, syczy, miauczy, 
mlaszcze...

 węchowych. Poczuj jak ładnie pachnie, 
przypomina różę, kwiaty, lub śmierdzi 
spalenizną, snuje się swądem trupa.

 smakowych. Spróbuj jak smakuje. Poczuj jaki 
jest słodki, słony, pieprzny, ostry...

 dotykowych. Złap go i powalcz z nim albo 
zacznij go głaskać…



Praca wyobraźni

 Najlepiej, gdy praca wyobraźni odbywa się z 
pierwszym skojarzeniem, które przyszło ci 
do głowy. Ono jest najlepsze i najsilniejsze 
do zapamiętania.



Łańcuchowa metoda skojarzeń

 Oto 10 przedmiotów, które zapamiętasz w 
zadziwiająco krótkim czasie: dywan, papier, 
butelka, łóżko, ryba, krzesło, okno, telefon, 
papieros, gwóźdź.



ŁMS 

Musisz teraz skojarzyć, powiązać dywan i 
papier (dwa elementy), ale możliwie 
najśmieszniej. Np. wyobraź sobie, że dywan w 
Twoim mieszkaniu jest utkany z papieru 
toaletowego. Zobacz, jak po nim stąpasz, 
posłuchaj, jak szeleści pod Twoimi stopami. 
Albo wyobraź sobie, że piszesz wiersze na 
dywanie jak na kawałku papieru. Każde z tych 
wyobrażeń jest skojarzeniem zabawnym. 



ŁMS 

 Papier leżący po prostu na dywanie nie 
spełnia tego warunku, skojarzenie takie jest  
logiczne. Obraz myślowy musi być śmieszny 
lub bezsensowny. Gdy Twoje skojarzenie 
będzie logiczne, trudniej Ci będzie je 
zapamiętać.



ŁMS

 Musisz choćby przez ułamek sekundy 
zobaczyć w swoim umyśle ten śmieszny 
obraz. Nie próbuj oglądać słów, ale 
konkretny obraz, ten, który wybrałeś. Zamknij 
na sekundę oczy, to może pomóc. Jak tylko 
dokonasz wizualizacji skojarzenia, przestań 
o nim myśleć i idź dalej. 



Ćwiczenie - ŁMS

 Oto 10 przedmiotów, które macie zapamiętać 
w krótkim czasie: dywan, papier, butelka, 
łóżko, ryba, krzesło, okno, telefon, papieros, 
gwóźdź.



Rymowanki 



Myślenie – dawka twórczej teorii 

 Ewolucja pojęcia twórczości polegała na poszerzaniu jego zakresu
i zmianie treści. Przechodząc długą drogę od Boga poprzez artystę do
człowieka, stało się ono jednym z najbardziej popularnych pojęć
kultury, nauki, wychowania... Ewolucję tę ilustruje schemat.

TWÓRCZOŚĆ

DZIAŁANIE

BOGA ARTYSTY CZŁOWIEKA



Psychologia humanistyczna i poznawcza

W psychologii i pedagogice twórczości istnieją obecnie 
różnorodne stanowiska, koncepcje i podejścia 
teoretyczno-badawcze. Dla pedagogiki twórczości 
szczególne znaczenie mają dwa podejścia do 
twórczości:

1. wypracowane na gruncie psychologii humanistycznej,
2. rozwijane w ramach psychologii poznawczej.

Pierwsze podejście, akcentujące najszerzej rozumianą 
aktywność twórczą (do czego zmierzamy, co chcemy 
osiągnąć?), drugie dostarcza nam użytecznych pojęć        
i sposobów stymulowania twórczych możliwości ucznia 
(co rozwijać i w jaki sposób). 



Psychologia humanistyczna i poznawcza

 Psychologom humanistycznym zawdzięczamy 
koncepcję twórczości jako postawy oraz 
optymistyczną wizję człowieka jako istoty z natury 
twórczej, 

 psychologom poznawczym (kognitywnym)                       
i eksperymentalnym - koncepcję twórczości jako 
myślenia produktywnego oraz przekonanie                        
o „zwyczajności" operacji intelektualnych biorących 
udział w akcie twórczym. 



Twórczość jako postawa

 Twórczość może być rozumiana jako zdolność swoistego
postrzegania świata i dziwienia się, stawiania pytań i akceptowania
konfliktów wypływających z dążenia człowieka do rozwoju (E.
Fromm), Można wyróżnić dwa rodzaje twórczości:

 Twórczość pierwotną, która polega na spontanicznej,
pozbawionej wysiłku aktywności człowieka, przejawiającej się w
zwykłych sprawach życiowych, w chwilach natchnienia, inspiracji,
zaciekawienia. Taka twórczość jest cechą wielu ludzi, nie znajduje
jednak odzwierciedlenia w wybitnych osiągnięciach twórczych, w
wynalazkach czy odkryciach.

 Twórczość wtórną, która jest oparta na specjalnych uzdolnieniach
i talentach, wymaga pracowitości, dyscypliny, cierpliwości
i opanowania odpowiednich technik i narzędzi pracy (rzeźbiarskich,
kompozytorskich, architektonicznych). Taka twórczość znajduje
wyraz w wytworach o dużej wartości naukowej tub artystycznej,
spełniających ostre kryteria w danej dziedzinie.



Twórczość jako postawa
Najważniejsze cechy dla rozwoju postawy twórczej:

1. Szczególny sposób postrzegania świata.
2. Otwartość umysłu i tolerancja dla dwuznaczności.
3. Niezależność i odwaga.
4. Spontaniczność i ekspresyjność.
5. Brak obawy przed nieznanym.
6. Zdolność koncentracji i/fascynacja zadaniem.
7. Życzliwe poczucie humoru.
8. Zdolność do integrowania przeciwieństw.



Kryteria twórczości 
Cechy twórczego wytworu

 Trafność, czyli zaspokojenie jakiejś potrzeby materialnej lub 
intelektualnej.

 Oryginalność, czyli wolność od naśladownictwa i autoplagiatu, 
polegającego na tworzeniu czegoś w podobnym stylu,

 Niezwykłość, czyli rzadkość występowania podobnych wytworów w 
danej kulturze czy zbiorowości,

 Konieczność, czyli fakt, że wytwór taki wcześniej czy później musi się 
pojawić, choć niekoniecznie w jakiejś konkretnej postaci.

 Wartość estetyczna, czyli to, że uznaje się wytwór za „ładny", 
„elegancki", „piękny". 

Posługiwanie się tymi wszystkimi kryteriami łącznie może, zdaniem         
E. Nęcki, ułatwić ocenę wytworu i pomóc ją zobiektywizować.



Kryteria twórczości 
Reakcja psychiczna odbiorcy dzieła twórczego może polegać na:

 „Skutecznym" zdziwieniu - chodzi o zaskoczenie i zgodę 
odbiorcy na owo zaskoczenie lub o szok i jednocześnie 
akceptację.                                          

 Początkowej nieufności, czyli braku zrozumienia danego 
wytworu w chwili zetknięcia się z nim.                                                     

 Efekcie powtórnej oceny - chodzi o zjawisko wyższego niż 
początkowo oceniania dzieła przy kolejnym z nim kontakcie,

 „Chyba bym na to nie wpadł - chodzi o reakcję odbiorcy przy 
pierwszym kontakcie z dziełem,

 „Tak bym właśnie zrobił - to reakcja komplementarna do 
poprzedniej, pojawiająca się z chwilą zrozumienia dzieła.                      



Kryteria twórczości
Cechy odnoszące się do procesu twórczego.

 Ruchliwość - spontaniczne zmienianie kierunku myślenia.
 Syntetyzowanie - łączenie idei i faktów, nawet bardzo od 

siebie odległych i pierwotnie niespójnych, w nową, sensowną 
całość.

 Aktywny stosunek do tworzywa - w toku tworzenia twórca 
sam zmienia cel działania lub rozwiązuje inny problem niż ten, 
od którego zaczynał pracę.

 Przełamanie bloku mentalnego - zneutralizowanie 
wewnętrznej przeszkody w myśleniu twórczym.

 Działanie w sytuacji niedoboru - wykonanie dzieła w sytuacji, 
gdy brak jest odpowiednich środków materialnych lub 
intelektualnych do realizacji lub wykonania sobie samemu 
narzędzi, aby coś nowego i cennego wytworzyć.



Ćwiczenie 3

 Na następnym slajdzie znajduje się fotografia obrazu Herberta 
Jamesa Drapera pt. „Ulysses i Syreny”  Po obejrzeniu fotografii 
spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

 O czym mogą myśleć osoby na tym obrazie?
 Gdzie się w tej chwili znajdują?
 Co robią?
 Jaką opowieść możemy stworzyć w związku z sytuacją 

przedstawioną na obrazie?





Mapa mentalna

 Tony Buzan, twórca mapy myśli, jeden z największych
światowych autorytetów w dziedzinie usprawniania
pracy umysłowej. Jest konsultantem agend rządowych
oraz międzynarodowych korporacji.

 Mapy myśli (danego problemu) są wyrazem myślenia
wielokierunkowego, zatem naturalną funkcją naszego
umysłu. Jest to również wspaniała technika graficzna,
która wyzwala potencjał intelektu. Mapy
z powodzeniem można stosować we wszelkich
dziedzinach życia, w których szybkość uczenia się
i przejrzystość myślenia polepszają osiągnięte wyniki.



Zasady tworzenia mapy mentalnej

Mapy mentalne rządzą się następującymi sześcioma prawami: 
1. Temat mapy symbolizuje centralny rysunek. 
2. Główne zagadnienia w postaci hierarchii różnokolorowych gałęzi 

wybiegają promieniście z centralnego rysunku. 
3. Gałęzie zawierają kluczowy rysunek i/lub słowo (wypisane dużymi 

literami wzdłuż odpowiedniej gałęzi). 
4. Zagadnienia poboczne lub mniej ważne reprezentowane są jako 

gałązki podporządkowane gałęziom głównym.
5. Gałęzie tworzą sieć węzłów. 
6. Skojarzone merytorycznie gałązki różnych gałęzi łączymy linia na 

obwodzie 

Mapy możesz wzbogacić o kolory rysunki oraz własne kody, tak by
stały się ciekawsze, bardziej atrakcyjne i oryginalne. Wszystko to
pobudzi twoją kreatywność i pamięć, a co więcej informacje zapisane
w formie takiej mapy można sobie znacznie łatwiej przyswoić
i przypomnieć.



Przykład mapy mentalnej



Myślenie

 W psychologii i pedagogice twórczości szczególnym
rozgłosem od wielu lat cieszy się koncepcja
myślenia i zdolności twórczych oraz ich pomiaru,
opracowana przez amerykańskiego psychologa
Joy'a P. Guilforda. Stworzył on wielce rozbudowany
model intelektu człowieka, uwzględniający całość
zdolności intelektualnych. Każdą z tych zdolności
można rozpatrywać w trzech aspektach:

• operacji umysłowych,
• treści będących przedmiotem tych operacji,
• wytworów.



Myślenie

 Wśród operacji intelektualnych Guilford wyróżnia
między innymi operacje myślenia konwergencyjnego
i operacje myślenia dywergencyjnego. Rozróżnienie
to miało istotne znaczenie dla pedagogiki twórczości.

 Myślenie konwergencyjne to operacje umysłowe
wykonywane w sytuacjach problemowych, które
mają w zasadzie jedno rozwiązanie, jedną poprawną
odpowiedź. Większość zadań matematycznych,
testów wiadomości, jakie stosuje się w szkole, ma
właśnie taki charakter.

 Myślenie dywergencyjne to operacje intelektualne
rozwiązywania problemów o wielu rozwiązaniach.
Polegają one na wytwarzaniu możliwie różnorodnych
rozwiązań tego samego problemu.



Myślenie równoległe

 Myślenie twórcze nie należy do czynności rutynowych, ani też
do uprawianych przez każdego, nawet z członków elity
intelektualnej danego społeczeństwa. Jak stwierdza de Bono w
swych licznych książkach; nasze elity intelektualne zostały
wykształcone na wzorcu myślenia analitycznego,
sokratejskiego, szeregowego. Zaś istotą tego myślenia,
analitycznego z natury, jest wyszukiwanie i wykazywanie
błędów, niespójności, dowodzenie swych racji, a nie
wyszukiwanie twórczych alternatyw, rozwiązań nowych
problemów i nowych systemów.

 Alternatywą do myślenia tradycyjnego jest myślenie
równoległe, którego istotą jest stosowanie wartościowania
pomysłu (osądu) nie do każdej potencjalnej możliwości
oddzielnie, lecz do zbioru wygenerowanych propozycji.
Wtedy dopiero wybieramy najlepsze rozwiązanie, które
zapewni nam postęp w zaistniałej sytuacji.



Myślenie równoległe 



Czynniki myślenia twórczego
Płynność myślenia 

Jest to zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów,
sentencji, idei, pomysłów itp. Wskaźnikiem poziomu płynności
jest liczba wytworzonych w określonym czasie pomysłów.
Wyróżnia się kilka rodzajów płynności:

 płynność słowną która ułatwia wytwarzanie wielu słów, tzn.
nie tylko przywoływanie ich z pamięci, ale także tworzenie
nowych słów lub ich połączeń (np. w poezji),

 płynność i d e a c y j n ą, dzięki której wymyślamy tematy,
 płynność ekspresyjną, ułatwiającą formułowanie myśli,
 płynność skojarzeniową, która ułatwia dobór odpowiednich 

słów.



Ćwiczenie 4 (70) Próba płynności 
skojarzeniowej

 Załącznik



Czynniki myślenia twórczego
Giętkość myślenia

 Jest to zdolność wytwarzania jakościowo różnych wytworów
i zmiany kierunku poszukiwań, umiejętność dostosowywania
metod rozwiązywania problemów do zmieniających się
okoliczności. Giętkość jest przeciwieństwem sztywności
myślenia. Guilford wyróżnia dwa rodzaje giętkości:
• giętkość spontaniczną, czyli wytwarzanie różnorodnych 
jakościowo rozwiązań semantycznych (np. wymyślanie 
niezwykłych zastosowań różnych przedmiotów),
• giętkość adaptacyjną, czyli wytwarzanie różnorodnych 
systemów figuralnych (np. różnorodnych rysunków, figur, 
rozwiązań łamigłówek rysunkowych).



Czynniki myślenia twórczego
Wrażliwość na problemy. 

 Jest to zdolność wykrywania wad, luk,
niedostatków i trudności występujących
w różnych sytuacjach i działaniach ludzi. Im
lepiej potrafimy przewidzieć następstwa
różnych zjawisk i wykryć niekonsekwencje
i braki planów lub projektów, tym lepiej mamy
rozwiniętą tę zdolność.



Czynniki myślenia twórczego
Oryginalność myślenia

 Jest to zdolność wychodzenia poza stereotypowe, najbardziej 
narzucające się rozwiązania, umożliwiająca dostrzeganie 
nowych, niezwykłych aspektów sytuacji problemowej. Nasze 
myślenie jest tym bardziej oryginalne - twierdzi Guilford -im 
lepiej potrafimy wytwarzać rozwiązania:

 niezwykłe, rzadkie w określonej grupie osób,
 niekonwencjonalne, łączące ze sobą odległe skojarzenia,
 oceniane jako pomysłowe, nieoczekiwane,
 sensowne, adekwatne do wymogów danej sytuacji, do której 

odnosi się pomysł.



Ćwiczenie 5 
Próba płynności słownej 

 Załącznik



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Rozumowanie dedukcyjne

 1. Rozumowanie dedukcyjne. Istnieje przekonanie, że logika i 
dedukcja nie mają nic wspólnego z twórczością, ponieważ                           
nie polegają na tworzeniu nowej wiedzy, lecz na wyciąganiu 
wniosków, które są zawarte w przesłankach już istniejących. 
Tymczasem-jak stwierdza E. Nęcka - wiele zadań dywergencyjnych
polega właśnie na dedukcji wniosków z zadanych przesłanek, np. co 
by było, gdyby zabroniono jeździć samochodami? Aby dedukcja była 
twórcza, musi spełniać kilka warunków:

 musi być konsekwentna - nie można więc odrzucić wniosku, jeśli nie 
jest on zgodny z wiedzą potoczną lub przekonaniami,

 musi być   k o m p l e t n a, co oznacza konieczność wyciągnięcia 
wszystkich wniosków zawartych w przesłankach, nie tylko tych, które 
się same narzucają,

 musi być hipotetyczna, tzn. oparta na przesłankach próbnych lub 
niekoniecznie prawdziwych (twórcza spekulacja).



Ćwiczenie 6
Sudoku

 Zasada I – w każdym wierszu musi się 
znajdować każda z cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 Zasada II – w każdej kolumnie musi się 
znajdować każda z cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 Zasada III – w każdym kwadracie musi się 
znajdować każda z cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8,9.



Sudoku

1 3 4 5 7
7 8 6
3 4 6 9 1
9 6 5 4 1 2
1 8 9 6
4 2 6 9 8
5 3 1 7 2 9

3 8 5
4 9 1 2 7



Sudoku - rozwiązanie

6 1 2 3 9 4 8 5 7
7 9 5 8 6 1 3 2 4
3 8 4 6 9 1
9 7 3 6 8 5 4 1 2
1 5 8 9 6
4 2 6 9 5 8
5 3 1 7 2 9
2 6 7 3 8 1 5
8 4 9 1 5 2 7 6 3



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Rozumowanie indukcyjne

 Rozumowanie takie polega na wyciąganiu wniosków z
niepełnego zbioru przesłanek. Proces ten zawiera w
znacznym stopniu element zgadywania, domyślania się z
wykorzystywania informacji niepełnych. Bliski jest więc temu,
co zazwyczaj łączymy z intuicją. Spośród wielu form
rozumowania indukcyjnego najbardziej istotne dla twórczości
jest, zdaniem E. Nęcki, rozumowanie przez analogię.
Analogia jest uznawana za podstawowe narzędzie twórczego
myślenia w wielu metodach rozwiązywania problemów, w
których umiejętnie wykorzystuje się podobieństwa między
zjawiskami.



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Rozumowanie indukcyjne

 Analogia musi jednak spełniać następujące warunki:
 Musi być trafna, tzn. musi istnieć duże podobieństwo między 

problemem bieżącym a dawnym.
 Musi być zarazem trafna i odległa, co wydaje się

paradoksem, ale nim nie jest, ponieważ chodzi o odległość
rzeczywistą, a nie formalną. Analogia jest trafna, jeśli istnieje
formalne podobieństwo struktury jednego problemu do
drugiego, a odległa - jeśli oba problemy pochodzą z różnych
sfer rzeczywistości (np. wytrzymałość materiałów
a współczesna cywilizacja, bójki w szkole a walka Indian
z pionierami, wakacje a anarchia w królestwie).

 Analogię trzeba stworzyć, tzn. wymyślić hipotetyczne lub nawet 
fantastyczne stany rzeczy lub problemy, oraz „przetworzyć" na 
rozwiązania odnoszące się do rzeczywistego problemu.



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Metaforyzowanie

 Twórcze wykorzystanie metafory wymaga takich samych
warunków, jak w przypadku analogii, tzn. trafności i odległości.
Funkcja metafory w twórczości polega na tym, że wnosi ona
nowe elementy do naszego zrozumienia trudnych problemów,
ułatwia tzw. wgląd, czyli istotną i jakościową zmianę„w
rozumieniu sytuacji problemowej. Metafora niekoniecznie musi
mieć postać werbalną, może polegać na przypisywaniu
abstrakcyjnym figurom określonych emocji i uczuć, może też
polegać na spostrzeganiu pozazmysłowym. Wyobrażenie, które
zwykle metafora wywołuje, uzupełnia informację werbalną
(słowną) danymi obrazowymi co - jak wykazują najnowsze
badania - znakomicie ułatwia pełniejsze rozeznanie się
w sytuacji problemowej. Obraz powstały pod wpływem
metafory jest po prostu bardziej stymulujący niż potok słów.



Ćwiczenie 7 
Tworzenie metafor – Na słotę

 Załącznik



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Dokonywanie skojarzeń

 Chociaż dokonywanie skojarzeń nie jest uznawane przez E.
Nęckę za główną operację twórczego myślenia (tak sądzili
asocjacjonlści), to procesowi temu autor ten nie odmawia
ważnych funkcji kreatywnych. Chodzi jednak o kojarzenie
odległe, tzn. zaskakujące i nieprzewidywalne. Nie ma bowiem
niczego twórczego w skojarzeniu typu: „stół - krzesło", a tego
rodzaju skojarzenia stanowią większość naszych operacji
asocjacyjnych. Istotą twórczych skojarzeń jest
nieprzewidywalność, z jaką możliwe jest tworzenie kolejno po
sobie następujących łańcuchów, jak też ich irracjonalność (np.
zabawa dla dzieci: nos - klown - tabaka - zapachy- konkurs
klownów- próba wytrzymałości na tabakę - konkurs
rozpoznawania zapachów itd.). W procesie twórczym
liczą się skojarzenia zaskakujące, oryginalne, nie mające
na pierwszy rzut oka związku, a więc zawierające jedną z
najważniejszych cech twórczości - nowość.



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Abstrahowanie

 Operacje abstrahowania polegają na wyróżnieniu w
wybranych obiektach tylko pewnych ich cech czy
aspektów, a pomijaniu innych. Dzięki nim łatwiej
przyswajamy sobie nowe pojęcia i szybciej jesteśmy gotowi
stosować je w rozmaitych działaniach intelektualnych. Łatwiej
też przychodzi nam uogólnianie ich znaczenia, tzn.
obejmowanie nimi szerszej klasy obiektów, wykraczających
poza sferę naszych bezpośrednich doświadczeń. Dzięki
operacjom abstrahowania jest możliwe definiowanie i
redefiniowanie obiektów oraz klasyfikowanie ich według mniej
lub bardziej typowych kryteriów. Szczególnie ważna jest
umiejętność redefiniowania pojęć, czyli, tzw. widzenie
inaczej, które polega na abstrahowaniu z obiektów pewnych
tylko cech, innych niż te, które uwzględnia się w działaniu i
myśleniu rutynowym. Umożliwia to przełamywanie sztywnych
nastawień i fiksacji funkcjonalnej (np. butelka może być
zdefiniowana jako „powietrze otoczone szkłem", dołek - jako
„odwrócona górka", a sadysta jako „osoba miła dla
masochisty").



Koncepcje twórczych operacji umysłowych
Dokonywanie transformacji

 Operacje tego typu polegają na zmienianiu
wszystkich! lub niektórych cech obiektu tak, aby
jego końcowa postać różniła się zasadniczo od
postaci wyjściowej. Transformacji dokonuje się
głównie w wyobraźni. Twórcza funkcja tych operacji
polega na tym, iż w wyobraźni możemy
przekształcać nie tylko przedmioty (np. maszynę do
pisania w łódź podwodną), ale i wyobrażenia.
Pierwszy proces umożliwia nam eksperymenty
myślowe, prowadzące niejednokrotnie do wielkich
wynalazków, drugi zaś ułatwia wymyślanie
niezwykłych fabuł - baśni, opowiadań i fantazji.



KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dostrzeżenie problemu

Sformułowanie problemu

Wytwarzanie pomysłów

Ocena pomysłów i przyjęcie 
akceptowanej wersji rozwiązania

Działanie zgodne z przyjętym 
planem, ewaluacja, ewentualna 
korekta



Faza 1
Dostrzeżenie problemu

 „Zdolność dostrzegania problemów to już połowa
sukcesu w rozwiązaniu go! Ci, co nie widzą
problemu – nie są w stanie go rozwiązać”

 „Ci, którzy całkowicie akceptują rzeczywistość nie są
zdolni do wprowadzania zmian, ulepszeń,
usprawnień ...”

 „Wszystko może ulec poprawie, trzeba tylko umieć
dostrzec określoną korzyść ze zmiany lub
niewygodę utrzymywania określonego status quo!”



Faza 2
Sformułowanie problemu lub zdefiniowanie problemu

To faza, w której należy postarać się jak 
najdokładniej opisać problem, np.:

 za rok chcę kupić nowy samochód w cenie 
50000 zł
Jeśli problem rozwiązywany jest grupowo – należy 
pamiętać o 3 podstawowych zasadach obowiązujących 
podczas ustalania definicji problemu:

1. Każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli.
2. Nikt nikomu nie przerywa
3. Nie wolno stosować „chwytów” typu: oskarżenie, obwinianie, 

ośmieszanie itp.  



Faza 3
Wytwarzanie pomysłów  

Aby wpaść na naprawdę dobry pomysł, trzeba
rozhuśtać naszą wyobraźnię i rozgrzać głowę,
rozbić bariery i blokady mentalne.

Jeśli problem jest rozwiązywany grupowo – obowiązują 3 zasady:
1. Każdy podaje przynajmniej jeden pomysł.
2. Nikt nie komentuje niczyjego pomysłu.
3. Wszystkie rozwiązania są zapisywane.
W tej fazie można wykorzystać różne techniki, oto kilka z nich.

A. Burza mózgów
B. Prowokacje
C. Rysowanie rozwiązań



Faza 4
Ocena pomysłów i przyjęcie 
akceptowanej wersji rozwiązań 
A. W pierwszej kolejności wykreślamy te rozwiązania, które są 

kompletnie nierealne i niepraktyczne.
 Dzielimy pomysły na:
1. absolutnie nie do przyjęcia,
2. ciekawe w części,
3. dobre, ale nie teraz,
4. akceptowane przez wszystkich, pod warunkiem X,
5. akceptowane przez wszystkich całkowicie.

Jeżeli nie ma rozwiązań typu 4 i 5, powracamy do fazy 
trzeciej i myślimy od nowa.



Faza 4
Ocena pomysłów i przyjęcie 
akceptowanej wersji rozwiązań

B. Decyzja o wprowadzeniu wybranego 
rozwiązania w życie.

Na tym etapie trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania:
1. Co jest potrzebne, aby przyjęte rozwiązania wprowadzić               

w życie?
2. Kto, jak i co robi w związku z tym?



Faza 5
Działanie zgodne z przyjętym planem i sprawdzenie, 
jak przyjęte rozwiązanie działa w praktyce.

 Na tym etapie należy spotkać się po ustalonym 
czasie i porozmawiać, jak to rozwiązanie funkcjonuje 
w codziennym życiu.

- Czy wszyscy są zadowoleni?
- Czy pojawiły się jakieś nowe sprawy w związku                

z tym?
- Czy wszystko jest w porządku?
Jest to czas refleksji i dalszej ewentualnej obróbki 

odpowiednich rozwiązań.



Ćwiczenie 8 KRP

Faza 1
 Odys dostrzega, że 10 lat bezskutecznie zdobywamy Troję
 Nasza szkoła jest mało atrakcyjna dla uczniów. 
Faza 2
 W tym roku zdobywamy Troję.
 W tym roku wprowadzamy 3 atrakcyjne zmiany
Faza 3
 Odys buduje konia trojańskiego...
 ....................................................... (burza mózgów)
Faza 4
........................................................................................



Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446

 Odkrycie jednostki nastąpiło na początku XV wieku
we Florencji. Tego faktu nic nie zmieni.

Historyk sztuki Kenneth Clark

Dzieła Brunelleschiego są ewidentnym wyrazem
renesansowej pochwały boskiej potęgi tkwiącej
w człowieku. Zbudowanie w XV wieku zwieńczenia
florenckiego Duomo był to wyczyn porównywalny
z wysłaniem człowieka na Księżyc.



Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446

Współzawodniczyć z niebem
 Jak piękne jest to dzieło, mówi ono samo (..). Można śmiało

powiedzieć, że nawet starożytni nie wznieśli nigdy nic na taką
wysokość, ani nie zastosowali tak wielkiego ryzyka, aby
współzawodniczyć z niebem (...)

 A miał tak wzniosłą duszę, że można powiedzieć, iż został nam
zesłany z niebios, aby architekturze, popsutej od wieków, dać
nowe formy.

Giorgio Vasari



Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446

 Nowatorski projekt artysty był śmiały
i niewyobrażalny.

 Zaproponował, aby zrezygnować w ogóle
z wewnętrznego szkieletu i zbudować kopułę
dwupowłokową, precyzyjnie wykorzystując
rozkład sił ciężkości.



Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



 Spory z antagonistami
Giovanni Acquetini do Brunellechiego;
O, ty głupcze bezdenny,
Nędzna kreaturo i imbecylu,
Który myśli, że może uwidocznić to, co niewidoczne:
Nie ma ani krzty materii w twojej alchemii.
Na co Brunelleschi;
Dla mędrca wszystko, co istnieje,
Jest widoczne; nie miewa
Pustych myśli jak samozwańczy uczeni.
Trzeba artysty, a nie głupca,
By odkryć sekrety natury.

Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



 Brunelleschi stworzył nie tylko podwaliny
renesansowej architektury. Historia zawdzięcza mu
także inne doniosłe odkrycie artystyczne
(...)perspektywę geometryczną.(...)

To Brunelleschi dostarczył artystom matematyczny
schemat pozwalający rozwiązać ten problem;
poruszenie, jakie tym wywołał wśród współczesnych
mu malarzy, musiało być ogromne.

Filippo Brunelleschi – 1367 – 1446



 Biograf Brunelleschiego Antonio Manetti opisuje pierwszą
próbę, jaką podjął artysta, by stworzyć złudzenie przestrzeni na
płaszczyźnie. Zaczął od dokładnych pomiarów ściany
ośmiobocznego florenckiego baptysterium, a następnie
namalował jej obraz na desce. W punkcie zaniku na obrazie
wywiercił dziurę, a przed deską ustawił lustro. Widzowie stojący
naprzeciwko baptysterium – w przejściu od katedry florenckiej,
gdzie stanęły obraz i lustro – mogli zerkać przez dziurę w desce
na lustro. Odbity w nim obraz dawał złudzenie, że patrzą na
prawdziwą ścianę baptysterium.

Filippo Brunelleschi – 1367 – 1446



Kopuła  - symbol mózgu
Dlaczego forma kopuły jest tak popularna? Odnajdujemy ją
w słynnym kościele Santa Maria della Salute w Wenecji,
świątyni Hagia Sophia w Istambule, Galerii Narodowej
i Biblioteki Kongresu. Władze brytyjskie postawiły też kopułę na
zerowym południku w Greenwich, aby upamiętnić nowe
tysiąclecie. Angielski poeta Ted Hughes wyjaśnia, że wznosząc
kopuły, podświadomie przedstawiamy ludzki mózg – siedzibę
emocji, wiedzy i nauki oraz siłę sprawczą, która odróżnia nas
od zwierząt i innych stworzeń. Oba płaty tej najbliższej
kopuły są zaiste świątyniami.

Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



Podsumowanie osiągnięć
 Od Brunelleschiego zaczyna się renesans w architekturze.

Artysta wywarł wielki wpływ na Albertiego, Masaccia, Donatella,
Leonarda, Michała Anioła i Rafaela.

 Pierwszy zrozumiał i potrafił wytłumaczyć zasady rządzące
perspektywą w malarstwie i architekturze.

 Zaprojektował i zbudował w latach 1420-1446 kopułę katedry
we Florencji, która była największa taka konstrukcją do XX
wieku, kiedy zaczęto używać betonu i stali.

 Był pionierem odrodzenia architektury starożytnej Grecji
i Rzymu, która od tego czasu zaczęła wpływać na budownictwo
zachodu.

Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



 Skonstruował maszyny tak nowatorskie, że niektóre zostały 
udoskonalone dopiero w XIX wieku oraz tak pomysłowe, że 
błędnie przypisywano je Leonardowi da Vinci.

 Kształcony początkowo na złotnika i rytownika stał się ideałem 
człowieka renesansu – ekspertem w dziedzinie malarstwa i 
rzeźby, jak również architektury i mechaniki.

 Wystąpił o pierwszy w dziejach patent na wynalazek i otrzymał 
go. Patenty umożliwiły ciągnięcie zysków z indywidualnej 
wynalazczości i wyzwoliły w ludziach ogromna kreatywność.

Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



Poszerzenie perspektywy
Kwestionariusz samooceny

 Zaczynając jakieś przedsięwzięcie, staram się wyobrażać sobie
jego udane zakończenie.

 Nawet, kiedy jestem pod wpływem stresu, widzę swoje
priorytety we właściwych proporcjach.

 Wierzę we własne pomysły.
 Nie pozwalam, żeby coś stanęło mi na drodze do celu.
 Przeciwności utwierdzają mnie w postanowieniu.

Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



 Potrafię improwizować, gdy jest to konieczne.
 Kiedy sobie postawie cel, pracuję cierpliwie i z poświęceniem, 

dopóki go nie zrealizuję.
 Chcę poszerzać swoje horyzonty.
 Potrafię myśleć nieschematycznie, a potem zastosować 

twórcze pomysły do rozwiązania problemów życiowych.
 Rozumiem i doceniam wpływ architektury na swój obraz świata.

Filippo Brunelleschi – 1337 – 1446



Dziękujemy za uwagę

Lidia Pasich
Krzysztof Łysak


