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Kreatywność – fakty i mity 

 

Prawdą jest, że kreatywność to stała cecha człowieka, na szczęście można ją kształtować, rozwijać, 

doskonalić. Jest cechą bardzo poszukiwaną na rynku pracy. W 2015 roku po wpisaniu trzech haseł do 

internetowej wyszukiwarki, otrzymywaliśmy następujące wyniki. Na 1. miejscu była kreatywność z 3,5 

milionami odsłon, na 2. sukces – 2,5 miliona odsłon, a na 3. inteligencja z 1 milionem 300 tysiącami odsłon. 

To informacja ważna zarówno dla nas nauczycieli jak i uczniów, ponieważ pokazuje, jakie cechy naszych 

podopiecznych powinniśmy kształcić. Jak widać, kreatywność powinna być na pierwszym miejscu, 

ponieważ to ona będzie decydować o pozycji na rynku pracy. 

 

Na temat kreatywności narosło wiele mitów. Przyjmowano, że jest to talent wybitnych ludzi, w tym 

jedynie artystów. Przypisywano ją także jedynie ludziom inteligentnym, utożsamiano z „sypaniem” 

pomysłami (to tylko jedna z cech kreatywności). Tymczasem wiemy, że kreatywni są inżynierowie 

tworzący przy pomocy techniki konstrukcje, które niedawno wydawały się wręcz niewyobrażalne (na 

przykład Sagrada Familia w Barcelonie). Wśród artystów są rzeczywiście jednostki wybitnie kreatywne, jak 

i zwykli naśladowcy (przypadek protagonisty i epigona). Ludzie o przeciętnej inteligencji są w stanie 

podchodzić do rzeczywistości niezwykle kreatywnie i znajdować rozwiązania skomplikowanych 

problemów, na które nikt wcześniej nie wpadł. Problem zamarzających linii energetycznych na północy 

Kanady wymyśliła sprzątaczka, zaproponowała, by odkurzać je ze śniegu – należało znaleźć jedynie 

odpowiedni odkurzacz. Tę role pełnią przelatujące nisko helikoptery. 

 

Definicji kreatywności jest wiele. Łączy je jedna cecha wspólna. Za kreatywne działania uznaje się takie, 

które przynoszą nowe pomysły. Muszą być one wartościowe praktycznie, poznawczo, estetycznie i 

etycznie. Zgodnie z tą definicją mówienie o kreatywnej księgowości jest nadużyciem, gdyż wyłudzenia, 

kradzieże nie są ani etyczne, ani pożyteczne. 

 

Kreatywność jest ściśle powiązana z myśleniem dywergencyjnym, które polega na poszukiwaniu wielu 

różnych rozwiązań dla tych samych problemów. Zwróćmy uwagę na to, że szkoła często preferuje, 

niestety, myślenie konwergencyjne, czyli rozwiązywanie danego problemu według schematu, który ma 

opanować uczeń. To dlatego, między innymi, szkoła zabija kreatywność, zamiast ją rozwijać. 
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Określa się poziomy kreatywności: 

1. Płynna – polega na swobodnym wytwarzaniu pomysłów. 

2. Skrystalizowana – to wytwarzanie pomysłów w określonym celu (oczywiście pożytecznych i 

etycznych). 

3. Dojrzała – to pomysły wartościowe społecznie. Szacuje się, że można ją osiągnąć po około 10 

latach trenowania i praktykowania działań kreatywnych. 

4. Wybitna – to pomysły, które przynoszą fundamentalne zmiany. 

Wobec powyższego widać, jak ważną rolę ma rozwijanie kreatywności. Dwa jej pierwsze poziomy są z 

pewnością dostępne dla naszych uczniów. Poza tym, jeśli nie będziemy kształtować kreatywności w szkole, 

to człowiek, który ją opuści i dopiero w tym momencie zacznie jej trening, dopiero po 10 latach ma szansę 

osiągnąć taki jej poziom, dzięki któremu będzie mógł wytwarzać społecznie pożyteczne pomysły. A będzie 

przecież już od co najmniej kilku lat pracował zawodowo. 

 

Jak zatem przebiega trening kreatywności? To 5 kroków: 

1. Przełamywanie barier myślowych. 

2. Poszukiwanie nowej perspektywy, spojrzenia na sprawę z innego punktu widzenia. 

3. Budowanie skojarzeń. 

4. Twórcze przekształcenia zastanej rzeczywistości. 

5. Rozwiązywanie problemów. 

Dobra wiadomość to fakt, że trening kreatywności łączy się z zabawą lub sam w sobie stanowi świetną 

zabawę. Ćwiczenia są różnorodne: językowe, logiczne, matematyczne, graficzne, co zapobiega monotonii 

i nudzie. Nauczycielom, którzy chcieliby ze swoimi uczniami przeprowadzać trening kreatywności, gorąco 

polecam książkę Agnieszki Bieli, Trening kreatywności, w której autorka zawarła kilkaset różnorodnych 

ćwiczeń. 1 

 

Myślenie krytyczne 

Zanim zrozumiemy, dlaczego nasi uczniowie nie uczą się wcale lub uczą się źle tego, co  umieją, przyjrzyjmy się 

temu, jak pracują nasze mózgi. Naszymi działaniami kierują dwa systemy. 

System 1. Działa na zasadzie: „Widzę, że”. Porównywany jest do słonia. Działa szybko i automatycznie, 

minimalizując wysiłek oraz świadomą kontrolę. Opiera się na tym, co przekazują nam zmysły, w związku 

tym jest podatny na rozmaite złudzenia i pomyłki wynikające z niedoskonałej obróbki danych przez mózg 

lub z silnego wpływu emocji na myślenie. Często powtarzamy wtedy schematy, ulegając temu, co R. 

Cialdini nazwał  zasadą społecznej słuszności oraz zasadą autorytetu, czyli naśladujemy większość lub 

osoby znaczące w otoczeniu. W ramach tego systemu działamy praktycznie cały czas (gdy nie śpimy), gdyż 

system ten jest cały czas włączony i reaguje, zanim zdamy sobie z tego sprawę. Ten system jest nastawiony 

                                                           
1 Opracowano na podstawie A. Biela, Trening kreatywności. Warszawa. 2015 
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na codzienna praktykę. Służy  zaspokajaniu potrzeb związanych z przetrwaniem, komfortem, 

bezpieczeństwem. Przykładem działania Systemu 1 jest pozytywne postrzeganie przez nas ucznia, który  

okazuje nam sympatię lub szacunek, mimo że może to być z jego strony manipulacja.  Teorie wytwarzane 

przez System 1. tworzy teorie na podstawie niewielkiej liczby przykładów, skojarzeń, poglądów i analogii 

pomiędzy luźno powiązanymi lub niepowiązanymi ze sobą informacjami, nie zaś po dłuższym głębokim 

namyśle, powoływaniu się na określone twierdzenia lub argumenty, strategie, modele czy dobrze 

uzasadnione teorie. System 1. sprzyja budowaniu teorii na podstawie niewielkiej liczby przesłanek oraz na 

intuicyjnym poczuciu „Wydaje mi się, że tak jest, więc nie muszę  sprawdzać, czy tak jest rzeczywiście”. 

Rozumowanie w ramach Systemu 1. nie dąży do wykrywania błędów. Rezygnowanie z głębszego namysłu 

nie sprawdza się ani w życiu, ani w szkole, zwłaszcza podczas odpowiadania na podchwytliwe pytania. (o 

tym jak pytać uczniów, aby udzielając odpowiedzi włączali System 2. a nie System 1. mówię w dalszej części 

opracowania 

System 2. – uruchamia myślenie krytyczne, wyjaśnia, dlaczego coś się dzieje. Porównuje się go do jeźdźca, 

który kieruje ruchami słonia. Niechętnie zabiera się do pracy. Działa powoli, cechują go: skupiona uwaga, 

kontrola i samodzielność. Rozumuje krytycznie w trybie przyczynowo-skutkowym. Nie zapewnia to 

bezbłędnych odpowiedzi, ale im sprzyja. System 2. zasiewa w nas wątpliwości, podważa sądy, domaga się 

solidnych argumentów, a czasem sprawia, że czujemy się niepewnie. Czasami powoduje w nas 

dyskomfort, spowodowany koniecznością porzucenia wcześniejszych „oczywistych” wniosków. Być może 

dlatego tak wielu ludzi, w tym uczniów ucieka od myślenia krytycznego, gdyż wbrew popularnemu 

stwierdzeniu myślenie boli i wymaga wysiłku. Nam, ale też (może nawet bardziej) naszym uczniom. System 

2. wzbudza w nas potrzebę weryfikowania błędnych rozwiązań,  i ma coś, czym System1. nie musi się 

przejmować– motywację do poznawania. do czegoś więcej niż przetrwanie w miarę niewielkim kosztem. 

Wniosek jest taki,  że należy wdrożyć młodzież do uruchamiania szybko męczącego się Systemu 2. wbrew 

temu, że jest to trudne i wymagające wysiłku. Poniżej prezentuję kilka metod pokazujących, jak można to 

osiągnąć. 

 Sześć Kapeluszy de Bono 

Myślenie lateralne (równoległe) 

Edward de Bono jest światowym autorytetem w dziedzinie  myślenia. W swoich publikacjach ukazuje 

odmienny od obowiązującego system myślenia, nazywając go "myśleniem równoległym". Ujmując rzecz 

najprościej, myślenie tradycyjne to poszukiwanie jednego optymalnego rozwiązania jakiegoś problemu. 

Najpierw poddalibyśmy go analizie, postawili tezy i zbudowali hipotezy badawcze, a następnie 

przystąpilibyśmy do praktyki. Natomiast preferowane przez de Bono myślenie równoległe to metoda 

praktyczna, polegająca na projektowaniu i myśleniu, akceptowaniu równoczesnego istnienia wielu 

możliwości - bez oceniania ich. To  tworzenie nowych, równoległych pomysłów, które mogą prowadzić do 

wielu, alternatywnych rozwiązań. Dużą wagę w tym myśleniu przywiązuje się do przestrzegania oraz do 

generowania pomysłów, a nie ich osądzania. 
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De Bono zajmuje się opracowaniem technik zmierzających do wykluczenia sporów, w których jedna strona 

próbuje obalić propozycje drugiej. Jedną z takich technik świadomego myślenia, czyli myślenia 

zmierzającego w tym samym kierunku jest opracowana przez niego metoda Sześciu Kapeluszy. Ma ona 

uporządkować zamieszanie będące wrogiem myślenia. Kiedy bowiem myślenie jest jasne i proste przynosi 

więcej satysfakcji i jest bardziej wydajne. Edward de Bono proponuje bardzo prosty sposób, umożliwiający 

osobom myślącym robienie w danej chwili tylko jednej rzeczy, co pozwoli oddzielić uczucia od logiki oraz 

kreatywność od gromadzenia informacji. Celem więc sześciu myślących kapeluszy jest uporządkowanie 

myślenia w sposób, który umożliwia zajmowanie się w danym momencie jednym aspektem zagadnienia, 

a nie wszystkimi na raz. Zadaniem tej metody jest przejście od myślenia w tradycyjnym, opartym na 

argumentacji stylu do myślenia opartego na tworzeniu mapy, w której najpierw przeprowadza się 

penetrację i opis terenu, później poszukuje się dróg, aby na koniec wybrać najlepszą z nich. Każdy z sześciu 

kapeluszy nanosi na taką mapę odpowiedni rodzaj myślenia. Idea sześciu myślących kapeluszy jest 

zrozumiała i łatwa w zastosowaniu. Pomysł ten ma dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest uproszczenie 

myślenia umożliwiające myślicielowi skupienie się w danej chwili tylko na jednej rzeczy. Zamiast zajmować 

się jednocześnie emocjami, logiką, informacją, nadzieją i tworzeniem myśliciel może zająć się każdym 

aspektem oddzielnie. Drugim zasadniczym celem sześciu kapeluszy jest umożliwienie zmiany toku 

myślenia. Jeżeli na przykład myśliciel cały czas był nastawiony wyjątkowo negatywnie można poprosić go 

o zdjęcie "czarnego myślącego kapelusza" i o założenie żółtego. Będzie to tym samym prośba o pozytywną 

postawę. Sześć kapeluszy to zatem sześć jednoznacznie określonych ról. Ich symboliczny charakter 

pozwala nam w niekrępujący sposób poprosić kogoś (siebie też), aby zmienił zdanie. Można poprosić 

drugiego człowieka, żeby przestał być nastawiony negatywnie do danego zagadnienia.  

Każdy z sześciu myślących kapeluszy ma jeden z następujących kolorów: biały, czerwony, czarny, żółty, 

zielony, niebieski. Kolor to zarazem nazwa kapelusza. Jest on związany z jego funkcją. 

Biały kapelusz. Wskazuje na neutralność i obiektywizm, czystość, sterylność, chłodną logikę opartą na 

faktach, które są sprawdzalne. Liczby, dane - zbadane i zmierzone. Myślenie w białym kapeluszu to 

dyscyplina i ukierunkowanie. Celem tego kapelusza jest praktyka. Musimy zatem umieć przekazać różnego 

rodzaju informacje. Kluczowa zasada to odpowiednie ich sformułowanie.  Operujemy konkretnymi 

zestawami informacji z dokumentów, analiz, statystyk. Zdecydowanie nie oceniamy zdarzeń, tylko je 

komentujemy i czynimy to na tyle, na ile pozwalają nam  dane.  

Czerwony kapelusz. Czerwony kojarzy się ze złością, wściekłością, namiętnością, impulsywnością. 

Umożliwia on wyrażenie emocjonalnego punktu widzenia. Myślenie w czerwonym kapeluszu wiąże się z 

emocjami, uczuciami i irracjonalnymi aspektami myślenia. Umożliwia  ujawnienie tych odczuć. Uznaje on 

wrażenia i uczucia za ważną część procesu myślenia. Zapewnia myślicielowi wygodną metodę włączania i 

wyłączania uczuć podczas myślenia oraz badania uczuć innych osób. W czerwonym kapeluszu myśliciel 

nigdy nie usprawiedliwia swoich wrażeń ani nie szuka dla nich logicznego wytłumaczenia.  

Czarny kapelusz. Czerń jest ponura i negatywna, kojarzy się z krytyką, przerysowaniem sytuacji zagrożenia, 

niepowodzenia. Czarny kapelusz odpowiedzialny jest za negatywne aspekty zagadnienia, dlaczego nie 

można czegoś zrobić. Myśliciel w czarnym kapeluszu wskazuje co jest złe, niepoprawne i błędne, co kłóci 

się z doświadczeniem i przyjętą wiedzą. Tłumaczy on dlaczego czegoś nie można zastosować, zwraca 

uwagę na ryzyko i zagrożenia. Myśliciel w tym kapeluszu wskazuje usterki i wady w projekcie.  
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Żółty kapelusz. Żółty kolor jest słoneczny i pozytywny. Kapelusz w tym kolorze jest optymistyczny i wiąże 

się z nadzieją oraz pozytywnym myśleniem. Żółty kolor symbolizuje słońce, jasność  optymizm. Myślenie 

w żółtym kapeluszu zajmuje się pozytywną oceną. Myślenie w tym kapeluszu bada i analizuje wartości i 

korzyści, a następnie stara się znaleźć dla nich logiczne poparcie. Myślenie to dąży do rozsądnego 

optymizmu.  

Zielony kapelusz. Zieleń to trawa, roślinność, obfitość, rozkwitanie. Zielony kapelusz oznacza nowe 

pomysły. Jego zadaniem jest myślenie twórcze. Osoba zakładająca go ma zamiar posługiwać się 

narzędziami myślenia twórczego. Poszukiwanie rozwiązań alternatywnych to podstawowa funkcja 

myślenia w tym kapeluszu.  

Niebieski kapelusz. Niebieski kolor to chłodny, bezstronny obserwator, który ogląda z góry to, co się 

dzieje. Niebieski kapelusz to kapelusz zarządzający. Myśliciel w tym kapeluszu organizuje myślenie, które 

jest niezbędne do rozwiązywania zagadnień. Myślenie w niebieskim kapeluszu określa zagadnienia, na 

które ma być ukierunkowane myślenie, mówi na czym należy się skoncentrować. Myślenie to rozpoznaje 

problemy i formułuje pytania oraz wyznacza zadania, które mają być zrealizowane. Jest ono 

odpowiedzialne za streszczenia, opisy i wnioski. Narzuca dyscyplinę. Dozwolone jest tu wtrącanie 

okazjonalnych uwag. Dzięki takiemu myśleniu można wyznaczyć kolejność operacji myślowych, do których 

należy się stosować.  

 

Coaching i tutoring 

 

Sa to formy przcy indywidualnej. Jeśli rozpatrywalibyśmy je na gruncie praktyki szkolnej mówilibyśmy o 

edukacji spersonalizowanej. W klasycznym ujęciu coach i tutor pracują z podopiecznym „jeden na jeden” 

(choć prowadzi się także coaching grupowy).  Aby odróżnić te formy pracy można użyć następującej 

metafory: coach to taksówkarz, pyta klienta, gdzie chce jechać i zawozi go tam. Tutor to kaloryfer, jest 

jednocześnie ciepły i twardy. Ciepły, ponieważ aby pomóc osiągnąć podopiecznemu cel nawiązuje z nim 

relacje, twardy, ponieważ stawia podopiecznemu zadani i pilnuje, by ten się z nich wywiązywał.  

Celem coachingu jest pomóc klientowi w rozwiązaniu problemu, zrealizowaniu celu. Główną praca coacha 

jest zadawanie pytań i słuchanie odpowiedzi. Coaching wychodzi z założenia, że wszystkie zasoby i 

odpowiedzi na pytania, które maja pomóc w osiągnięciu celu ma klient. Coach ma jedynie „wydobyć” je z 

niego, posługując się odpowiednimi narzędziami. Uwaga!  Coaching nie jest terapią. Coach nigdy nie pyta 

o przeszłość. Jest nastawiony na tu i teraz oraz cel do osiągnięcia. Coaching nie ma sztywno określonych 

ram czasowych, proces może trwać tak długo, jak trzeba. 

Jak widać z powyższego opisu coaching w szkole może być formą pracy zarówno z uczniami zdolnymi jak i 

mającymi różne problemy. Najważniejsze jest to, by pomóc im osiągnąć cel lub przezwyciężyć problem. 

Tutoring jest procesem bardziej sformalizowanym. Proces tutorski trwa około ośmiu spotkań, które 

odbywają się najczęściej w cyklu dwutygodniowym. Rozróżnia się dwa rodzaje tutoringu: naukowy i 
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rozwojowy. Celem pierwszego może być poszerzenie wiedzy o jakiejś dziedzinie, sprecyzowanie sfery 

zainteresowań lub osiągniecie bardzo konkretnego celu: napisanie artykułu, książki, dostanie się do 

wymarzonej szkoły.  

Tutoring rozwojowy może mieć na celu rozwój osobisty, zainteresowań lub ich sprecyzowanie, 

doskonalenie jakiej umiejętności. Jak widać w szkole mogą mieć zastosowanie oba rodzaje tutoringu.  

Tutor zawiera z podopiecznym kontrakt, nie musi być on sformalizowany i spisany. Ważne jest, by obie 

osoby, przyjęły dobrowolnie zawarte w nim rozwiązania. Efekty spotkań tutorskich są też bardzo 

konkretne. Podopieczny wykonuje prace, które zaproponuje mu tutor (w klasycznym tutoringu są to 

eseje).  

Warto pamiętać o tym, czym tutoring nie jest. Nie jest to rodzaj korepetycji, który ma pomóc uczniowi w 

poprawieniu wyników z jakiegoś przedmiotu. Jeśli w wyniku tutoringu uczeń poprawia swoje wyniki w 

nauce, jest to często efekt „uboczny”, ale jakże pożądany. Tutoring nie musi tez przynieść jakiegoś 

konkretnego, „namacalnego” celu. Tym celem może być, np. rozpoznanie własnych talentów. 

Podobnie jak coaching, tutoring można stosować w pracy zarówno z uczniami zdolnymi, jak i mającymi 

typowe szkolne problemy. 
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Niezwykle pożyteczne „heksy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sześciokąty SOLO to świetny sposób na wprowadzenie metody map myśli. 

Sześciokątów SOLO możemy używać, aby: 

 określić głębokość uprzedniej wiedzy i zrozumienia przed rozpoczęciem uczenia się 
 w charakterze bodźca pobudzającego uczenie  
 wprowadzić dodatkowe treści, poglądy, symbole, obrazów 

 

Praca z sześcianami obejmuje 3 kroki: 

1. Uczniowie zapisują każdy pogląd, myśl lub uczucie na oddzielnym czystym sześcianie 

2. Uczniowie po kolei rozmieszczają sześciany, układając je zgodnie z ich wzajemnymi powiązaniami 

3. Uczniowie wyjaśniają, dlaczego umieścili sześcian w tym, a nie innym miejscu, opisując jego 

powiązania. 

Rezultaty są różne w zależności od poziomu SOLO: 

 Na poziomie mono i wielostrukturalnym uczniowie mogą opisywać pojedyncze sześciany 

 Na poziomie relacyjnym, gdzie uczniowie dokonują powiązań pomiędzy prostymi sekwencjami 

sześcianów, łącząc je poprzez proste krawędzie i układają z nich mozaikę – uczniowie tłumaczą, 

dlaczego powiązali te pojęcia w ten sposób (omawiają lub opisują komentarzem) 

 Na poziomie poszerzonej abstrakcji (eksperckim) uczniowie zajmują się miejscami, gdzie trzy 

sześciany stykają się wierzchołkami (lub przyglądają się skupiskom sześciokątów), dokonując 

uogólnień dotyczących charakteru związku pomiędzy pojęciami. 

 

 

niezwykle 

pożyteczne 

 
heksy 
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Techniki zamiany zwykłych pytań na pytania wymagające zastanowienia się i uzasadnienia 

odpowiedzi: 

 

1. Zamiana pytania w zestaw odpowiedzi. 

Zamiast pytać: Jakie ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcjonowanie serca? 

Podajemy zestaw odpowiedzi: Wybierz ćwiczenia fizyczne, które poprawiają funkcjonowanie serca i 

uzasadnij swój wybór: jazda rowerem, spacer, golf, pływanie, spadochroniarstwo, strzelanie z łuku. 

 

2. Pytanie przekształcone w twierdzenie: 

Zamiast pytać: Jakie ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcjonowanie serca? 

Zapytaj o twierdzenie: Wszystkie ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcjonowanie serca. Czy zgadzasz się z 

tym twierdzeniem? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

 

 

 

mailto:szkolenia@perceptiedukacja.pl
http://www.preceptiedukacja.pl/
http://www.facebook.com/PERCEPTiEdukacja


 
 

Nauczyć uczniów uczenia się, Piotr Bachoński 
 

tel.: 503 37 90 30 
szkolenia@perceptiedukacja.pl  

perceptiedukacja.pl 
facebook.com/PERCEPTiEdukacja  

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
PERCEPTI EDUKACJA 

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 25a 
65-021 Zielona Góra  

 

St
ro

n
a 

1
1 

3. Pytanie pokazujące przeciwieństwo. 
 

Zamiast pytać: Co zrobić, żeby obwód zadziałał? 

Podajemy przeciwieństwo: Dlaczego ten obwód działa, a ten nie? 

 

4. Pytanie przekształcone w początek odpowiedzi. 
 

Zamiast pytać: Co to jest spójnik? 

Zapytaj: Dlaczego nazywamy spójnikami takie wyrazy jak: ale, więc? 

 

5. Pytanie przekształcone w spojrzenie z innej perspektywy. 

Zamiast pytać: Jakie zagrożenie stwarza palenie papierosów? 

Zapytaj: Czy należy ludziom zostawić wolny wybór w sprawie palenia papierosów? 
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