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WOKÓŁ KREATYWNOŚCI
CO RADZI KEN ROBINSON?
POZNAJ SWÓJ POTENCJAŁ, CZYLI ŻYWIOŁ

żywioł = uzdolnienie + pasja
 warunki dla zaistnienia żywiołu;  budowana odpowiednia 

postawa i proponowane konkretne możliwości.
 Proces ten wygląda mniej więcej tak; 

Pojąłem to; Kocham to; Chcę tego; Gdzie to jest?
 Zamiast pytania: Jak bardzo jesteś inteligentny?  Postaw 

sobie  pytanie: W jaki sposób jesteś inteligentny?
Różnica potężna: zmienia myślenie o człowieku, jego 

możliwościach, potencjale i sukcesach.



KREATYWNOŚĆ TO WYOBRAŹNIA STOSOWANA

 Wyobraźnia to nie to samo, co kreatywność. 
 Kreatywność przenosi proces wyobrażania na wyższy poziom. 
 Jest to proces tworzenia oryginalnych pomysłów, które mają 

wartość. (….) 
Żeby być kreatywnym, trzeba zmusić wyobraźnię do pracy, żeby 
stworzyć coś nowego, wpaść na nowe rozwiązania problemów, 
a nawet wymyślić nowe pytania czy problem.
 Można być kreatywnym w czymkolwiek, co wymaga użycia 

inteligencji. 
Może to być muzyka, taniec, matematyka, nauka, biznes, 
związki z ludźmi.  To dlatego, że ludzka inteligencja jest tak 
cudownie zróżnicowana.



KREATYWNOŚĆ

 jest najmocniejszym przykładem dynamicznej
natury inteligencji. 
 to proces, który często zaczyna się od przeczucia. (…) 

Jest to podróż, która może mieć wiele różnych etapów i 
nieoczekiwanych zwrotów, może wymagać różnego rodzaju 

umiejętności i wiedzy i skończyć się w miejscu całkowicie na 
początku nieprzewidzianym.

 wiąże się z procesami, które nakładają się na siebie: 
generowanie nowych pomysłów, wyobrażanie sobie różnych 
możliwości, rozważanie alternatywnych rozwiązań. (…) 
Twórcza praca to delikatna równowaga pomiędzy 
generowaniem pomysłów a ich przesiewaniem i 
udoskonalaniem.



OLŚNIENIE

 Ludzie, którzy rozpoznają swój żywioł nazywają 
to uczucie olśnieniem. 

 Odkrycie środka wyrazu, który podnieca Twoją 
wyobraźnię, jest ważnym krokiem do uwolnienia 
Twoich twórczych mocy.



POMIĘDZY POMYSŁEM A ŚRODKIEM WYRAZU

np. malarz tworzący obrazy bawi się, rozwija swoje pomysły farbą , 
kredą, pastelami, rycinami, filmem, zdjęciami cyfrowymi i całym 

mnóstwem innych wizualnych materiałów i środków wyrazu 
 ….kreatywna praca zawsze wiąże się z wykorzystaniem 

pewnego rodzaju środków rozwijania pomysłów. (…) 
Ludzie twórczy kochają środki wyrazu, z którymi pracują. 

Muzycy kochają dźwięki, które tworzą, pisarze kochają słowa, 
tancerze kochają ruch, matematycy liczby, przedsiębiorcy kochają 
robić interesy, wielcy nauczyciele kochają uczyć. Ludzie  (…) robią 
to dlatego, że chcą i dlatego, że kiedy to robią, są w swoim żywiole
 Trzeba rozwinąć praktyczne umiejętności związane ze środkami 

wyrazu, które chcemy używać. 



OTWARTY UMYSŁ

 Otwórz swój umysł i wykorzystuj swój mózg.; prawą i lewą półkulę. 
Bycie kreatywnym polega na tworzeniu nowych połączeń, żeby móc 
spojrzeć na kwestie w nowy sposób i z nowej perspektywy. (…) 

 Kreatywne spostrzeżenia przychodzą często w nielinearny sposób; 
 poprzez dostrzeżenie połączeń i podobieństw między rzeczami, 

których wcześniej nie dostrzegaliśmy, 
 poprzez myślenie dywergencyjne (poszukiwanie wielości rozwiązań 

na rozwiązanie problemu), 
 poprzez myślenie lateralne (inaczej myślenie w bok, oznacza inne 

spojrzenie na sytuację, inne rozwiązanie problemu, przeformułowanie 
go), 

 poprzez myślenie metaforami lub dostrzeganie analogii. 



SZTYWNY UMYSŁ

 Niezmienność; dotyczy korzystania ze 
starych, dobrze sprawdzonych nawyków 
i reguł oraz wprowadzania stałego porządku i planu 
w bieg zdarzeń. Niezmienne mogą być nasze sądy, 
decyzje, przekonania, sposób myślenia, a także 
reakcje i działania.
 Niemożność; odnosi się do nieuwzględniania w 

procesie poznawania zmieniającego się kontekstu 
sytuacyjnego – w efekcie pewne wzory 
postępowania (sądy, decyzje, przekonania) są 
rutynowo wykorzystywane.



POZNAWCZE MECHANIZMY 
SZTYWNOŚCI UMYSŁU: 

 Proces odbioru informacji z otoczenia 
typowy dla sztywności jest bardziej selektywny, a samo 
poznanie bardziej powierzchowne. 
 Informacje z zewnątrz zostają silnie przefiltrowane przez 

pryzmat tego, co osoba już wie i do czego przywykła. 
 Poszukuje więc informacji zgodnych z jej dotychczasową 

wiedzą, odrzuca zaś to, co nowe, nieznane, co nie pasuje do 
jej przekonań o świecie. 

 Ma tendencję do koncentrowania się na informacjach 
wyrazistych, łatwo dostępnych.

 Poznawanie staje się tendencyjne, a rezultat owego procesu 
– sąd, opinia, przekonanie – uproszczony i trudny do zmiany.



ŹRÓDŁA SZTYWNOŚCI UMYSŁU:

 Jedni wiążą ją z dyspozycjami poznawczymi (np. 
z niską inteligencją).

 Drudzy z emocjonalnymi (np. z lękiem).
 Inni z motywacją (np. z potrzebą porządku i 

przewidywalności).
 Inni ze specyfiką sytuacji (np. z jej nowością, 

złożonością, z presją czasu).



22 ZASADY KREATYWNOŚCI 
- KRZYSZTOF SZMIDT

1. Chcąc uzyskać nowe i wartościowe 
pomysły, wykorzystaj skojarzenia odległe i 
nieprzewidywalne, uwalniając się tym samym od 
skojarzeń znanych i typowych.
2. W realizacji twórczego stylu życia warto najpierw 
rozpoznać bariery, które hamują nasze myślenie i 
działania twórcze, a potem odważnie je pokonywać, 
licząc się  z tym, że naruszymy jakieś tabu lub 
spotkamy się ze społecznym lękiem przed nowością. 
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3. Ciekawość to pierwszy stopień do twórczości;
warto ją w sobie rozwijać poprzez dociekliwe 
przyglądanie się ludziom i zjawiskom w poszukiwaniu 
odkrywczych pytań, mądrych tematów i rzeczy 
wartych ulepszenia.
4. W rozwijaniu myślenia twórczego należy 
wykorzystywać problemy i zadania otwarte, które 
mają wiele poprawnych, dobrych lub oczekiwanych 
rozwiązań i angażują płynność, giętkość i 
oryginalność myślenia oraz wrażliwość na problemy i 
staranność wykończenia.



22 ZASADY KREATYWNOŚCI –
KRZYSZTOF SZMIDT

5. Zmierzając do oryginalnego 
opracowania pomysłu, nie zapominajmy o jego 
dobrym rozwinięciu, o szczegółowym, ale nie nazbyt 
drobiazgowym przedstawieniu oraz estetycznej 
formie prezentacji.
6. Rozwiązując problem, warto myśleć elastycznie, 
co oznacza, iż należy poszukiwać rozwiązań w wielu 
różnych kierunkach, czerpiąc inspirację z wielu 
dziedzin i starając się wychodzić poza stereotyp i z 
góry przyjęte kategorie.
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7.Warto zgodnie współdziałać w grupie twórczej, wykorzystując 
inspiracje członków grupy i ich pomoc w promowaniu i 
upowszechnianiu rezultatów tej aktywności, ale nie ulegać 
naciskom i podpowiedziom grupy, chroniąc własną 
indywidualność i oryginalność.
8. W rozwiązywaniu problemów zawodowych jak i osobistych warto 
stosować określone wskazówki heurystyczne i metody twórczego 
rozwiązywania problemów, które zawierają skumulowaną mądrość 
wielu twórców i pozwalają osiągnąć cel w krótszym czasie bądź tez 
pokonać jakąś barierę czyhającą na nas w procesie twórczym.
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9. Warto robić sobie przerwy na odpoczynek i 
odzyskanie świeżej perspektywy oglądu oraz po to, 
by nieśmiałe idee mogły dojrzeć i ujawnić się w akcie 
iluminacji. Warto być przygotowanym na iluminację i 
udokumentować ją na trwałe.
10. Wymyślając nowe wytwory (dzieła, urządzenia, 
projekty itp.) zadbajmy o to, by były jakościowo 
lepsze od starych, a w stosunku do zalewających nas 
zewsząd nowinek technicznych i kulturalnych 
zachowajmy się zdrowy sceptycyzm i krytycyzm.
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– KRZYSZTOF SZMIDT

11. Krytyka w kreatywności spełnia zarówno funkcję pozytywną 
jak i negatywną. Szkodzi twórczości, gdy jest przedwczesna, 
nietrafna, złośliwa lub przesadna. Pomaga, gdy trzeba odkryć coś 
nowego lub spośród wielu pomysłów wybrać najlepszy. Dużego 
znaczenia nabiera w fazie waluacji, czyli dodawania pomysłom 
więcej wartości i ulepszania go.
12.Schematy poznawcze kierują nasze myślenie w stronę tego, co 
już dobrze znane i stosowane od dawna. Dlatego, jeżeli chcemy 
wymyśleć coś nowego i zaskakującego, powinniśmy za wszelką 
cenę wyjść poza treści tych schematów i szukać inspiracji, 
odwołując się do intuicji, fantazji, a nawet prowokacji myślowych, 
„Co by było, gdyby….?
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13. Metafory czynią nasz język bardziej twórczym, 
pomagając  w dużym skrócie zrozumieć skomplikowane 
sprawy i spojrzeć  na problemy w nowy sposób. Warto 
zatem używać metafor, gdy poszukujemy inspiracji do 
nowych rozwiązań i chcemy posłużyć się wizualnym lub 
poetyckim skrótem, który lepiej odda sedno sprawy niż 
skomplikowany opis. Warto też tworzyć nowe metafory, 
żeby ożywić codzienny język i komunikację z innymi.
14. Szybko i pospiesznie nie znaczy twórczo. […]..lepiej być 
cierpliwym w uzyskaniu nagrody i nie zamykać sytuacji 
problemowej dotąd, aż nie uzyska się oryginalnych i 
rozwiniętych rozwiązań. 
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15. Podstawowym warunkiem kreatywności 
jest  oryginalność myślenia i zachowań –
rozwiązania niekonwencjonalne, rzadkie 

w danej grupie osób, zaskakujące, ale 
mające silny związek z wymogami sytuacji, czyli 
sensowne i adekwatne.
16.Zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej  
należy dążyć do wygenerowania jak największej 
liczby oryginalnych pomysłów, bo istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że wśród tych wielu znajdzie 
się pomysł wybitnie twórczy.
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17.Na twórczość nie jest za późno ani za wcześnie. Na 
osiągnięcie poziomu twórczości wybitnej i dojrzałej trzeba 
sobie zasłużyć, ćwicząc systematycznie i wytrwale przez 
około 10 lat, a wieku starszym nie należy rezygnować z 
aktywności twórczej, którą można wzbogacić głęboką 
wiedzą (metawiedzą) i mądrością.
18. Aktywność twórczą stymulują liczne czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne. Warto zadać sobie pytanie, 
gdzie i w jakich miejscach myśli nam się bardziej twórczo. 
Warto też zdobyć intratne zamówienie na nasze przyszłe 
dzieło.
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19.Wszyscy mamy zdolności ogólne i niejednokrotnie jakieś 
zdolności specjalne, a być może i talent. Warto zatem rozpoznać, 
co robimy na ponadprzeciętnym poziomie i w czym, w jakiej 
dziedzinie, mamy szczególne dokonania, a potem systematycznie 
rozwijać wiedzę i sprawności ważne w tej dziedzinie - zdolności –
jak mięśnie - można powiększyć.
20. Kreatywności można się uczyć na różne
sposoby - dobierać starannie lektury 
i formy samokształcenia, dobrze ugruntowane 
w wiedzy naukowej i prowadzone przez 
doświadczonych nauczycieli i trenerów.
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21. Wyobraźnia  twórcza nie zna granic. 
Korzystając z jej owoców, warto pokusić się o 
wyobrażenia własne, klarowne, szczegółowe będące 
wynikiem transformacji. Snując wyobrażenia, warto 
pamiętać o życiu codziennym i kwiatach na łące.
22. Dziwić się jest twórczo i mądrze. Warto 
przyglądać się światu, aktywnie w nim żyjąc, dziwić 
się, zdumiewać i zastanawiać się nad naturą rzeczy i 
ludzi, a zdziwienia potraktować jako stale czynne 
źródło inspiracji twórczej, rodzące nowe i odkrywcze 
pytania.



TWÓRCZE ŻYCIE JEST:

 produktywne,
 pełne zmian na lepsze,
 odważne,
 paradoksalne.



TYPY CHARAKTERÓW – WEDŁUG ERICHA 
FROMMA – NIECH SIĘ STANIE CZŁOWIEK
 CHARAKTER PRZYJMUJĄCY, czyli w 

poszukiwaniu zbawiciela.
 CHARAKTER BIORĄCY, czyli kradziony owoc 

smakuje najlepiej.
 CHARAKTER CIUŁACZA, czyli nic nowego pod 

słońcem.
 CHARAKTE MERKANTYLNY, czyli cebula na 

sprzedaż.
Na dłuższą metę rodzą one depersonalizację, 
pustkę i bezsens życia.



CHARAKTER PRODUKTYWNY, CZYLI ZDOLNI DO 
MIŁOŚCI

 Człowiek zaczyna szukać bardziej stosownego
sposobu życia. Jest nim – zdaniem Fromma –
charakter produktywny, czyli taki typ charakteru,
który pozwala na wzrost i rozwój wszystkich
naszych możliwości. „Produktywna praca, miłość i
myślenie są możliwe tylko wówczas, gdy człowiek
może pozostać w razie potrzeby sam ze sobą w
samotności i spokoju.

 Zdolność wsłuchiwania się w siebie jest
warunkiem wstępnym umiejętności słuchania
innych; dobre czucie się z samym sobą jest
niezbędnym warunkiem łączenia się z innymi”.



ZDOLNY I TWÓRCZY NAUCZYCIEL  
(J. RENZULLI I W. LIMONT)



JAK ZAMIENIĆ 
MINUSY NA PLUSY
ANEGDOTA CEZAR 

 Cezar się nie starzeje ... on dojrzewa, jego włosy nie 
siwieją, lecz po prostu jaśnieją. Cezar jest 
nieśmiertelny ... przez jakiś czas.

 Cezar zwycięża zawsze i wszędzie ... jest jak gepard, 
jak samuraj ... nikomu nic nie zawdzięcza, ani rodzinie, 
ani układowi, ani mafii sycylijskiej.

 Cezar to istota doskonała ... zresztą za rolę Imperatora 
wszechczasów dostał Cezara ...Ave Ja



KONKLUZJA 
KOŃCOWA

Dzieci rozpoczynają naukę 
jako znaki zapytania, a kończą 
jako kropki.

Neil Postman

Aby tak się nie stało, pojawiają się w historii 
geniusze wykrzykniki po to, abyśmy mogli odkryć 

w sobie znaki zapytania.



Wiele twórczych promieni słonecznych życzy 
Lidia Pasich


