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KREATYWNOŚĆ

OSOBA
Cechy osoby twórczej
Postawa twórcza
Wrodzona czy nabyta?

PROCES
Twórcze rozwiązywanie
problemów
Procesy myślenia
Komunikacja

WARUNKI
ZEWNĘTRZNE
Co stymuluje, co blokuje
Model zarządzania 

WYTWÓR
Twórczy, czyli jaki?



TWÓRCZY, CZYLI JAKI?

Nowy

Użyteczny



Wzorce
komunikowania się

2. Konstruktywna krytyka

3. Twórcza kradzież

Odraczanie oceny1.



BURZA MÓZGÓW

ZASADY:

FAZA ZIELONEGO I CZERWONEGO ŚWIATŁA
NASTAWIENIE NA ILOŚĆ, NIE NA JAKOŚĆ
ROZWIJANIE POMYSŁÓW INNYCH

Jak wyciągnąć igłę ze
stogu siana??

--> PŁYNNOŚĆ

--> GIĘTKOŚĆ

--> ORGINALNOŚĆ

Odraczanie oceny



Konstruktywna krytyka
SYTUACJA IDEALNA

Podoba mi się ten pomysł, bo:
1.
2.
3.

Najbardziej podoba mi się, że...

Co by tu zrobić, żeby...



Konstruktywna krytyka
SYTUACJA BARDZIEJ REALNA :)

1.     SZCZEGÓŁOWOŚĆ 
nie odrzucamy pomysłu tylko jego fragmenty
„w tym pomyśle nie podoba mi się to i to”
NIE!
Traktowanie pomysłu, jako niezróżnicowanej całości
„To zły/ głupi/ nierealny pomysł” zamiast"

2.     ZASADNOSĆ
Nieuzasadnianie lub pozorne uzasadnianie krytyki
„Wiadomo, że to nie będzie działać”/ „To Już zbadano” 

3.   UNIKANIE SZUFLADKOWANIA  

4.     OSOBISTY CHARAKTER
"Ja uważam, że..."
NIE! Bezosobowość krytyki
„To po prostu jest złe/
niewłaściwe” zamiast „Dla mnie/ Nie podoba MI się to, że…” 



Nigdy dotąd tego nie robiliśmy...
To nie będzie działać!
Co pomyśli "góra"?
Gdyby to było dobre, ktoś musiałby na to wcześniej wpaść
Trzeba się nad tym zastanowić przy innej okazji
To się sprawdzało przez 20 lat, więc musi być dobre
Po prostu wiem, że to nie będzie działać!
A kto to wymyślił?
Nigdy nie przekonamy do tego szefa
Bądźmy realistami!
Z tym będzie tylko kłopot

Konstruktywna krytyka
NAJGORZEJ....

CZYLI TŁAMSZENIE/ MORDOWANIE POMYSŁÓW



Twócza kradzież

Sztafeta !!!

Jak wstawać z łóżka wcześnie 
i skutecznie? 

Co robić z pomysłami innych?

Podchwytywać  
Uzupełniać 

Przekształcać    
Ulepszać



CO POMAGA
NOTATNIK

NOTUJEMY NIE TREŚĆ TYLKO WŁASNE
SKOJARZENIA I POMYSŁY

2 KOLUMNY – STRESZCZENIE I
WŁASNE POMYSŁY

SYMBOLE, SKRÓTY, RYSUNKI, SŁOWA

Uważne czy aktywne słuchanie?

Pułapka – tylko słucham lub tylko myślę i nie
czerpię z pomysłów innych 

Jak jednocześnie słuchać i wymyślać pomysły?

Nie warto wyłącznie skupiać się na przekazie!

Spontaniczne skoki w bok uwagi są dobre 
I tak zrozumiemy przekaz, bo zazwyczaj dużo
powtórzeń i mamy myślenie dedukcyjne (jak w
języku obcym - rozumiemy całość nie znając
wszystkich słów)

Twócza kradzież



ABSTRAHOWANIE

Wyróżnianie wybranych

cech przedmiotu i

pomijanie innych 

SKOJARZENIA

Kojarzenie pojęć, ale...

odległych! 

Skojarzenia zaskakujące i

nieprzewidywalne

MYŚLENIE

INDUKCYJNE

Wyciąganie wniosków z

małej liości przesłanek,

domyślanie się

Obiekt i nośnik

Baaardzo ważne!

METAFORA

Zestawienie dwóch idei

tak, że powstaje z nich

nowa jakość

TARNSFORMACJE

Zamienianie czegoś w coś
innego, przekształcanie

Procesy myślenia

Kreatywność - wrodzona czy nabyta?

Czy twórczego myślenia można się nauczyć?

MYŚLENIE

DEDUKCYJNE

Wyciąganie wniosków z

dużej ilości przesłanek

Myślenie twórcze nie jest

nielogiczne!



ABSTRAHOWANIE

Zgadnij, jakie to filmy:

1. Praworządny kociak
2. Cisza w zagrodzie
3. Niechętnie dotykalscy
4. Treser biało czarnych zębisk
5. Niechciane dzieci utarczki
6. Ten, co kupił rower na komunię
7. Chodnikowy rokefeler
8. Francuscy batmani
9. Antynoc dziwaka
10. „Zgniły poranek” lub, jak kto woli „Codzienność w
korpo”



SKOJARZENIA

Czy potrafisz wymyślić, coś, co
jednocześnie jest... 

miękkie 
białe 
i... jadalne!



MYŚLENIE
DEDUKCYJNE

Co by było gdyby… 

...dzieci decydowały o sprawach dorosłych
 
...buty ożyły

...kupno odzieży było karalne



MYŚLENIE
INDUKCYJNE

A

DZIECKO
UCZONY
FIRMA
SZKOŁA
DYREKTOR
MIESZKANIE
MIASTO
POLITYK
TELEWIZJA

B

ZATŁOCZONY AUTOBUS
WIEJSKA GOSPODA
OBRAZ MATEJKI
ODDZIAŁ WOJSKA
ATRAKCYJNA KOBIETA
MUMIA EGIPSKA
PASTUCH
FABRYKA CZEKOLADY
STARA GAZETA



METAFORYZOWANIE

Personifikacja 

Jesteś wycieraczką – opisz spotkanie z brudnym
buciorem lub damską szpilką

Jesteś nożem/ pestką/ patelnią - opisz spotkanie z
pomidorem

Synestezja 

Jabłko smakuje... (zapachem, dźwiękiem, kolorem)
Jabłko pachnie...
Jabłko ma wygląd...



TRANSFORMOWANIE

Pomyślcie, że z Waszego otoczenia zniknęło bardzo
dużo codziennych przedmiotów… 

ale została CHOCHELKA!

Do czego może przydać się taka chochelka? 
W co może się zamienić? 
Jakie może mieć alternatywne zastosowanie?

Możecie ją w głowie powiększyć, pomniejszyć,
powielić, rozłożyć na części…



DZIĘKUJĘ

A PRZY OKAZJI...

JAKA JEST NIEDZIELA...
NA LITERĘ P?


