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! to proces umysłowy pociągający za sobą 
powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych 
skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i 
koncepcjami.  

! to myślenie prowadzące do uzyskania 
oryginalnych i stosownych rozwiązań.  

! jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś 
nowego.

Kreatywność



Formuła 4P kreatywności
! people (ludzie) – jednostka, zespół twórczy 
! process (proces) – proces kreatywności, na 
który składa się rozpoznanie sytuacji 
problemowej, pozyskanie informacji, 
poszukiwanie pomysłów, wykorzystanie 
technik kreatywnych oraz ocena 
otrzymanych rozwiązań 

! press (presja) – rozumiana jako środowisko 
i uwarunkowania zewnętrzne procesu kreacji 

! product (produkt) – postrzegany jako efekt 
kreatywności



Półkule mózgowe
Myś lenie 

konwergentne
Myślenie  

dywergentne



Zmieniając tylko jeden patyczek 
przekształć liczbę 910 w sto



Za pomocą czterech linii 
prostych połącz ze sobą  

9 kropek



! Mapy myśli 

! Burza mózgów 

! Sześć kapeluszy

Techniki kreatywnego myślenia



! Mapa myśli to innowacyjny sposób 
przedstawiania niektórych zagadnień ułatwiający 
naukę. Ma na celu przyspieszyć pracę i dać 
lepszy efekt zapamiętania. Do tworzenia map 
używa się rysunków i krótkich haseł. Mapa 
powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, 
zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- 
istotne dla twórcy. Należy pamiętać, że najlepsze 
będą pierwsze skojarzenia które przychodzą do 
głowy. Mankamentem tego rodzaju pracy jest to 
że jest ona czytelna wyłącznie dla autora.

Mapa myśli
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Mapa myśli
! Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) – 
szczególny rodzaj notowania, mający według jego 
twórców zwiększać efektywność pracy i 
zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki 
wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul 
mózgowych. 

! Celem mind mappingu jest podniesienie 
efektywności pracy a proces nauki i 
zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i 
przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, 
wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.



! Burza mózgów – technika wywodząca się z 
psychologii społecznej, która ma na celu 
doskonalenie decyzji grupowych. Burza 
mózgów jest również formą dyskusji 
dydaktycznej, wykorzystywaną jako jedna z 
metod nauczania. Zalicza się ją wówczas 
do metod aktywizujących, która stanowi 
podgrupę metod problemowych.

Burza mózgów 



Metoda polega na postawieniu przez prowadzącego pytania lub zagadnienia. Praca składa się z 
trzech etapów: 
I. Wprowadzenie. Należy zwrócić uwagę na następujące reguły: 
! Każdy uczeń ma prawo zgłosić dowolną liczbę pomysłów. 
! Ważna jest liczba, a nie jakość pomysłów. 
! Pomysły nie mogą być przez nikogo oceniane, krytykowane i komentowane. 
! Można korzystać z wcześniej zgłoszonych pomysłów, zmieniać je lub rozwijać. 
! Nie notuje się autora pomysłu. 
! Pomysły mogą być najbardziej śmiałe i niedorzeczne. 
! Głosu udziela prowadzący sesję. 
! Pomysły powinny być notowane na tablicy, ewentualne w zeszycie (wybieramy sekretarza) 
II. Zbieranie pomysłów. Uczniowie podają pomysły rozwiązania tego problemu. Sesja trwa 5 - 15 
minut. Jej koniec wyznacza wyraźny spadek liczby zgłaszanych pomysłów lub decyzja nauczyciela, 
że zgromadzony materiał wystarczy już do dalszego prowadzenia lekcji i rozwiązania problemu. 
III. Analiza pomysłów. Następuje dyskusja na temat każdego rozwiązania i jego ocena. Uczniowie 
wspólnie z nauczycielem wybierają najtrafniejsze rozwiązania problemu postawionego przez 
nauczyciela i uzasadniają swoje stanowisko. Najlepsze rozwiązanie zostaje wprowadzone w życie i 
sprawdzone pod względem efektywności.

Burza mózgów cd.



! Technika opracowana przez Edwarda de Bono, twórcę pojęcia 
„myślenie lateralne”. Metoda oparta na wyobraźni, w której 
uczestnicy wcielają się w różne ustalone role zmieniając, co 
jakiś określony czas, swój punkt widzenia na rozpracowywany 
problem czy pomysł. Dzięki takiemu rozwiązaniu poznamy 
sześć różnych opinii w sześciu ważnych dla nas aspektach. 

! Sześć kapeluszy zmienia dyskusje ze zwykłego 
argumentowania i bronienia swoich racji w konstruktywną 
dyskusję, cała idea polega na sztucznym przyjęciu 
określonego stanowiska w danej sprawie. Dzięki czemu nikt 
nie jest zbytnio emocjonalnie związany z bronieniem swoich 
racji, a jednocześnie może wyrażać swoje uczucia (w danym 
kapeluszu) bez potrzeby przejmowania się tym, co pomyślą 
inni.

Sześć kapeluszy myślowych



Czerwony kapelusz: 
! Osoba zakładająca czerwony kapelusz prezentuje swoje 
odczucia jakie wzbudza w nim pomysł. W tej postawie 
akcent położony jest na emocje i przeczucia co do jego 
realizacji. Wyraża stan emocjonalny uczestnika 
na prezentowany mu pomysł. Nasze opinie powinny być 
subiektywne, coś się podoba lub nie. To są nasze uczucia 
i mamy wolność ich wyrażania w tym przebraniu. Decyzje 
podejmowane w tym kolorze mogą być nawet irracjonalne, 
przy emocjonalnym podejściu nie ma czasu na racjonalne 
myślenie, decyzje mogą być szybkie i gwałtowne, emocja 
jest reakcją na pierwsze wrażenie.



Biały kapelusz: 
! Symbolizuje fakty, dane, posiadaną wiedzę, zasoby 

i informacje by pomysł mógł być zrealizowany. Biały 
kapelusz rozpoznaje jakie informacje musi posiadać, jak je 
zdobyć oraz wyznacza zadania w celu pozyskania 
potrzebnych informacji. Wskazuje na logikę i obiektywizm. 
Nie ma tutaj emocji, są czyste dane, statystyki, informacje… 
Wszystko, co da się racjonalnie przedstawić. Należy 
pamiętać, że o faktach się nie dyskutuje, one istnieją. Biały 
kapelusz stosujemy, zwykle na początku zmiany wątku. 
Przykład, gdy przechodzimy do omawiania problemu niskich 
płac, najpierw musimy spytać o to, jakie są rzeczywiste 
płace, wtedy właśnie stosujemy ten kolor.



Czarny kapelusz: 
! Poddaje pomysł krytyce, stara się dostrzegać negatywne aspekty, 
hamuje nierealne pomysły. Akcent położony jest na unikanie 
błędów i wskazuje zagrożenia. Człowiek wcielający się w role 
pesymisty ma za zadanie nadmiernie krytykować rzeczywistość. 
Świat, który widzi pełny jest zagrożeń i niepowodzeń. Czarny 
kapelusz zadaje pytania, docieka prawdy, patrzy w przyszłość 
np. „co się stanie gdy?”, czy też „skąd wiesz że?”. Za wszelką 
cenę próbuje wykazać, że ktoś może się mylić. Poszukując 
bezpieczeństwa czarny kapelusz wykazuje wszystkie 
niedociągnięcia, wszystkie luki, sprawdza czy wszystko jest zgodne 
z prawem. 



Żółty kapelusz: 
! Prezentuje optymistyczną postawę. Dostrzega zalety 

oraz korzyści zarówno te widoczne na pierwszy rzut oka, jak 
i stara się wyciągnąć na wierzch te głęboko ukryte… Żółty 
kapelusz zastanawia się jak pomysł można ulepszyć 
i zrealizować. Założenie żółtego kapelusza to zamiana 
w przedsiębiorcę. Przedsiębiorca widzi te korzyści, 
których inni nie spostrzegają na pierwszy rzut oka. Może 
odwoływać się nie tylko do logiki, praktyki, ale także 
do marzeń i nadziei. Żółty jest przepełniony wiarą w sukces 
i powodzenie, wszędzie dookoła znajdują się nagrody, które 
żółty ma za zadanie pokazać. 



Zielony kapelusz: 
! Rozważa różne alternatywy wprowadzenia pomysłu. Interesuje go 

stabilny rozwój i generowanie nowych pomysł na bazie 
pierwotnego. Zielony kapelusz zwraca uwagę na model 
biznesowy oraz wybiega w przyszłość prezentując inne 
zastosowania dla pomysłu. Zielony „nie drąży” starych 
pomysłów, zielony ukazuje nowe drogi. Nie ma obowiązku 
logicznego postępowania , ważne jest że znajduje nowe 
drogi. Zielony nie trzyma się reguł, ma za zadanie działać 
inaczej niż karzą wzorce. Kolor ten pokazuje nowości, nie 
pozwala stać w miejscu, dla tego koloru wszystko jest w ruchu. 
Rzeczywistość jest ciągłą zmianą, zastana rzecz, prędzej czy 
później przybierze nowy kształt.



Niebieski kapelusz: 
! Patrzy na wszystko z szerokiej perspektywy. Jest 
ponad wszelkie uprzedzenia, próbuje ogarnąć 
całość i przybiera obiektywną postawę. Niebieski 
nadzoruje przebieg dyskusji, eliminuje zbędne 
informacje, ustala priorytety. Jego zadaniem jest 
podsumowanie całej dyskusji.
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