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W poszukiwaniu kreatywności
Czuję w sobie tysiące kiełkujących możliwości.

Virginia Woolf

Z dużym niepokojem obserwuję nadużywanie 
pojęcia kreatywność. Zapewne wiele osób zaczyna gu-
bić się w gąszczu interpretacji i wyjaśnień tego, co 
można byłoby uznać za działania kreatywne. O kre-
atywności pisze się od 100 lat1. Ale właściwe zainte-
resowanie tym procesem umysłowym i jego efektami 
nastąpiło dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Powstała imponująca literatura na ten temat. 
W samych publikacjach psychologicznych można 
dziś wyodrębnić kilkadziesiąt definicji kreatywności. 
A przecież była ona przedmiotem badań psychologii 
behawioralnej, społecznej, neuropsychologii poznaw-
czej, sztucznej inteligencji, filozofii, historii, ekonomii 
i biznesu2. Napisano wiele artykułów, publikacji 
zwartych3 i zorganizowano sporo konferencji4. Kre-
atywność jest nawet kierunkiem studiów podyplo-
mowych5.

1. Chassell, L. M. (1916). Tests for originality. Journal of Educa-
tional Psychology, 7, 317–328 za: M. Karwowski, 100 lat identyfi-
kowania kreatywności. Wystąpienie na Ogólnopolskim Kongresie 
Oświatowym. 5-6 marca 2020
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywność
3. zob. np. J. Skibska, J. Wojciechowska, Nauczyciel i uczeń 
w  przestrzeni kreatywnych działań, Wydawnictwo Akademickie 
Żak, Warszawa 2015, https://sbc.org.pl/Content/319683/Na-
uczyciel%20i%20uczen.pdf 
4. zob. np. Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC #Kre-
aTywni, Poznań 5-6 marca 2020
5. zob. Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji, https://
www.ckp-lodz.pl/studia/312/WZ%20Warszawa/content/
kreatywny-nauczyciel-podstawy-tw%C3%B3rczej-edukacji

Wielokrotnie też była poddawana pomiarom6. 
Każdy chce przekonać do swojej racji. Jedni mówią 
o niej wprost, inni tylko do niej nieśmiało nawiązują, 
jeszcze inni pojęcie kreatywność zastępują twórczo-
ścią, co ma swoje uzasadnienie etymologiczne: łac. 
creatus, czyli twórczy. 

Mam wrażenie, że dzisiaj każdy chce być kreatyw-
ny, tak samo jak modny, co wcale mnie nie dziwi. Tyl-
ko czy coś z tego dobrego wynika? Wielość wypowie-
dzi na ten temat nadszarpnęła reputacją tego pojęcia 
tak bardzo, że kreatywność stała się modna, a nie… 
kreatywna. Nie wiadomo, w co ją ubrać, a może po 
prostu we wszystko. A skoro tak, to ubierana jest 
w różne niekoniecznie do niej pasujące stroje, teorie, 
przykłady i indywidualne wypowiedzi. Oglądałem 
i  czytałem ostatnio parę reklam samochodów, między 
innymi Citroena i Toyoty. Zwróciłem uwagę, że powta-
rzały się w nich słowa „kreatywna” i „innowacyjna”. Czy 
to miało sens, czy też nie, w ofercie wszystko określano 
tymi cechami. Nie tylko samochód był innowacyjny, ale 
także jego finansowanie i gwarancja, nie tylko techno-
logia była kreatywna, taka też była sylwetka, karoseria, 
a nawet sama jazda tym samochodem. Miałem wraże-
nie, że słowa „innowacyjny” oraz „kreatywny” służyły 
twórcom tych reklam za przecinki7. Mamy kreatywne 
maszyny, przedmioty, łączenie ilustracji z przedmio-
tami codziennego użytku, jedzeniem, a nawet obra-
zy wywołujące iluzję optyczną, do tworzenia której 
fundamentem była właśnie kreatywność tak, jak na 
przykład u surrealistów. 

Kreatywność zdaje się być lekiem na całe zło - 
mówi prof. K.J.Szmidt z Katedry Edukacji Artystycz-
nej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego 
i wymienia:
• Wychowanie człowieka kreatywnego - koniecznością 
dziejową w nowym tysiącleciu 
• Kreatywność – receptą na radzenie sobie ze zmianami 
społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi – wszelkimi
• Kreatywność – sposobem na radzenie sobie na rynku 
pracy

6. zob. Krzysztof Piotrowski, Jak wykorzystać cegłę, czyli o pomia-
rze procesu twórczego, https://mojapsychologia.pl/artykuly/3,ro-
zwoj_osobisty/33,jak_wykorzystac_cegle_czyli_o_pomiarze_
procesu_tworczego.html
7. Dariusz Chętkowski, Czy nauczyciele będą kreatywni? https://
chetkowski.blog.polityka.pl/2010/08/06/czy-nauczyciele-beda-
-kreatywni/



• Kreatywność – receptą na dogonienie i przegonienie 
Zachodu i UE
• Kreatywność – warunek szczęścia i dobrostanu psy-
chicznego
• Kreatywność – warunek funkcjonowania nowoczesnej 
szkoły i nowoczesnego nauczyciela1.

Trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Na jed-
nej z ostatnich konferencji poświęconej kreatywno-
ści prelegent powiedział, że nie można uznać połą-
czenia dwóch sąsiadujących kropek za kreatywność. 
I już mamy problem. Pamiętam, że wielu uczestni-
ków tego wydarzenia ze zrozumieniem kiwało gło-
wą. Moja głowa raczej była w zdziwieniu. To zależy, 
jaki obraz powstanie po połączeniu kropek - pomy-
ślałem. Jeśli będzie to tylko odcinek, to zapewne nie 
uznamy tego za szczególnie twórcze osiągnięcie. Jeśli 
natomiast w wyniku połączenia utworzymy niezwy-
kły, nowy, zupełnie niespotykany obraz, to należy go 
uznać za efekt kreatywnego procesu. A skoro jeste-

1. K. J. Szmidt, Kreatywność w klasie szkolnej – standardy peda-
gogiki twórczości, wykład wygłoszony na Kongresie Oświatowym 
w  Poznaniu, Poznań 5-6 marca 2020, http://kongres.odnpo-
znan.pl/wp-content/uploads/2020/03/szmidt_kreatywnosc_w_
klasie_szkolnej.pdf

śmy przy rysowaniu - w kontekście powyższego przy-
kładu - warto przypomnieć sobie test sprawdzający 
kreatywność Ellisa Paual Torrance, amerykańskiego 
psychologa specjalizującego się w badaniu twórczo-
ści. Często jest on nazywany testem niekompletnych 
lub niedokończonych figur / kształtów. Test polega 
na ich dokończeniu. 

Kreatywne rysowanie w tym wypadku to tak 
naprawdę tworzenie obrazu, którego punktem wyj-
ściowym jest wcześniej naszkicowana linia, krzywa, 
kropka, odcinek itp. Poniżej mamy przykład dwóch 
rysunków powstałych z tej samej krzywej. W pierw-
szym autor zrobił z niej znak zapytania, co w moim 
przekonaniu kreatywnością nie jest, ponieważ przy-
wołuje bardzo powszechnie stosowany znak inter-
punkcyjny. Powstały obraz odwołuje się wprost do 
naszej wiedzy, doświadczeń i stosowania tego znaku. 
Oczywiście w określonych sytuacjach znak zapyta-
nia może inspirować, ale kreatywnym nie jest. Ina-
czej rzecz się ma z drugim obrazem, który powstał 
z tej samej krzywej. Niezwykłość jego polega na tym, 
że nie jest prosty w odbiorze. Nie oceniam go pod 
względem artystycznym, bo nie mam ku temu kom-
petencji. 

źródło:https://memy.jeja.pl/201009,kreatywne-ilustracje-z-przedmiotami.html

Obrazy Salvadora Dali



Zostawiam 
to krytykom. 
Wiem jednak 
na pewno, że 
nie odwołuje 
się do moich 
doświadczeń, 
nie przedstawia 
przedmiotów 
z  otaczającej 
rzeczywistości. 

Nie narzuca jednoznacznych interpretacji. Pobudza 
moja wyobraźnię. Wreszcie nie powtarza tego, co zro-
bili inni. Nie naśladuje nikogo. Jest dla mnie czymś 
nowym i zaskakującym. 

Czy kreatywność jest ważna? To zbyt oczywiste 
pytanie. Jest coraz ważniejsza. Na światowym Forum 
Ekonomicznym w Davos (20-23.01.2020) przedsta-
wiono raport, w którym wymienia się 10 najważniej-
szych umiejętności1. W tym roku na trzecim miejscu 
jest kreatywność. Według tego samego raportu - jesz-
cze pięć lat temu - była ona na 10 miejscu. To może 
oznaczać tylko jedno, że rośnie zapotrzebowanie pra-
codawców na kreatywnych pracowników. Szefowie 
firm, szukając kandydatów, bardzo często odwołują 
się do Testu Joya Paula Guilforda (amerykańskiego 
psychologa), czyli testu alternatywnych zastosowań 
przedmiotów. Osoba testowana w ciągu dwóch mi-
nut ma zaproponować jak najwięcej pomysłów zasto-
sowania określonego przedmiotu, np. gazety, cegły, 
zapałki, kamienia, spinacza. Z tego ostatniego moż-
na zrobić wieszak, agrafkę, podstawkę do smartfona, 
kluczyk do karty SIM, zakładkę do książki czy nawet 
procę2. Takie treningi kreatywności można robić na 

1. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revo-
lution, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-
you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
2. zob. http://www.naserio.pl/10-swietnych-zastosowan-spina-
cza-biurowego/

co dzień. Wystarczy spojrzeć na dowolny przedmiot 
codziennego użytku, „wymazać” z pamięci jego po-
wszechne zastosowanie i odkrywać w nim nowe, do-
tąd nieznane możliwości. Chcąc podjąć takie wyzwa-
nie, trzeba być kreatywnym. Wtedy, kiedy test został 
wprowadzony (1967), w Polsce panował głęboki so-
cjalizm, który raczej nie sprzyjał takiemu procesowi. 
Dzisiaj do propozycji badania kreatywności testem 
Guilforda chętnie się wraca.

A skoro jesteśmy przy autorze jednej z pierwszych 
poznawczych teorii twórczości, warto przypomnieć 
tak zwaną „czwórkę” Guilforda. Uważał on, że do 
pomiaru zdolności twórczych należy uwzględnić 
cztery elementy: płynność, giętkość, oryginalność, 
wrażliwość na problemy. Płynność myślenia zwią-

zana jest z możliwością wygenerowania jak 
największej ilości pomysłów3. Giętkości 
myślenia z kolei to gotowość na zmiany, 
to zdolność do adaptacji, przystosowania 
się do nowej sytuacji, do rozwiązywania 
w niej problemów. Im bardziej „pokręco-
ne” pomysły, tym lepsze. Oryginalność 
wiąże się z wychodzeniem poza standardo-
we, oczywiste rozwiązania. Generuje po-
mysły nietypowe, ale odpowiednie do roz-
wiązywanych problemów. Wrażliwość na 
problemy związana jest z poszukiwaniem 
słabych stron wygenerowanych rozwiązań. 
Im więcej ich zauważymy, tym lepiej. War-
to wsłuchiwać się w krytyczne uwagi do 
rozwiązań, bo one zabezpieczają nas przed 
popełnieniem błędów4. Potem teoria Gu-

ilforda była uzupełniana, modyfikowana przez jego 
uczniów, kontynuatorów w różnych krajach. Powsta-
ło jeszcze wiele innych teorii, ale - mimo upływu cza-
su - do „czwórki” Guilforda wraca się często.

W Polsce mamy również kilku współczesnych 
badaczy kreatywności m.in. prof. K.J.Szmidta, prof. 
E.Nęcka. Ten ostatni na przykład wskazał sześć zasad 
ułatwiających twórcze myślenie: 
• zasada różnorodności jest tożsama z płynnością my-
ślenia Guilforda - im więcej pomysłów, tym lepiej
• zasada odroczonego wartościowania polega na po-
wstrzymywaniu się od oceniania, które jest przeszko-
dą myślenia twórczego
• zasada racjonalnej irracjonalności polega na korzy-
staniu z intuicji w trakcie wymyślania rozwiązania
• zasada kompetentnej niekompetencji uznaje, że ka-

3. Guilford wyróżniał przy tym płynność słowną (tworzenie no-
wych wyrazów), ideacyjną (tworzenie nowych idei), skojarzenio-
wą (np. uzupełnianie niedokończonych zdań), ekspresyjną (orga-
nizowanie wypowiedzi z kilku dostępnych części, np. stwórz jak 
najwięcej rozwinięć skrótu KPCEN)
4. zob. E. Nęcka, Psychologia twórczości. Sopot 2012, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, K.J. Szmidt, Pedagogika twór-
czości. Sopot 2013,: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne



żdy może rozwiązać problem nawet wówczas, kiedy 
nie jest kompetentny w danej dziedzinie pod warun-
kiem, że może liczyć na pomoc eksperta
• zasada zabawy - szybciej uzyskujemy rozwiązanie 
problemu, kiedy dochodzenie do niego sprawia nam 
przyjemność
• zasada aktualności - zakłada koncentrowanie się na 
problemie tu i teraz z pominięciem wcześniejszych 
doświadczeń1. 

Pomiaru kreatywnego myślenia możemy dokonać 
Testem Odległych Skojarzeń (ang. RAT, Remote Asso-
ciates Test). Za autorów testu uważa się małżeństwo 
Mednicków, którzy skonstruowali go do pomiaru 
zdolności twórczych i opublikowali po raz pierwszy 
w 1967 roku2. W teście prezentuje się zestaw kilku 
pozycji składających się z trzech słów. Osoba badana 
musi w określonym czasie odszukać czwarte słowo, 
które można powiązać z pozostałymi trzema. Przy-
kłady poniżej są zaczerpnięte z polskich badań3.

1. E. Nęcka, Twórcze Rozwiązywanie Problemów, 1994, Impuls
2. Mednick, S. A., Mednick, M. T. (1967). Examiner’s manual, 
Remote Associates Test: College and adult forms 1 and 2. Ho-
ughton Mifflin
3. zob. A. Sobków, A. Połeć, Cz. Nosal, RAT-PL – KON-
STRUKCJA I WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI TESTU OD-
LEGŁYCH SKOJARZEŃ, w: Studia Pedagogiczne, t. 54, SWPS 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2016 (http://www.stu-
diapsychologiczne.pl/RAT-PL-construction-and-validation-of-
polish-version-of-remote-associates-test,68827,0,1.html)

Triada Prawidłowe odpowiedzi

aktor, szeryf, noc gwiazda, western

brew, broń, architektura łuk

dama, kredyt, menu karta

drzewo, król, ząb korona

drzwi, rycerz, spodnie zamek
grzebień, korzeń, mą-

drość ząb/zęby

   Dużą rolę w kreatywnym myśleniu ma przyroda 
i  ruch. Dowiodły tego m.in. amerykańskie badania 
naukowców Uniwersytetu Kansas i Utaha przepro-
wadzone w 2012 roku. Grupę 54 osób podzielono na 
dwa zespoły. Pierwszy rozwiązywał wspominany już 
wcześniej test RAT przed wyjściem na łono natury, 
drugi po 4 dniach przebywania z nią. Okazało się, że 
zdecydowanie lepszym myśleniem kreatywnym wy-
kazali się członkowie drugiego zespołu, którzy odnaj-
dywali więcej skojarzeń. Badacze wysunęli wniosek, 
że spędzanie czasu z naturą bez otaczającej nas tech-
nologii korzystniej wpływa na myślenie kreatywne4. 

4. N. Kapitanowicz, Chcesz być kreatywny? Spaceruj bez tele-
fonu, https://www.badania.net/chcesz-byc-kreatywny-spaceruj-
-bez-telefonu/



Przy okazji stwierdzono, że raczej negatywny 
wpływ na kreatywność człowieka mają nowoczesne 
technologie. Tu warto się na chwilę zatrzymać i wyja-
śnić, że chodzi o bierne z nich korzystanie. Jeśli posłu-
gujemy się smartfonem w celu poszukania, przesłania 
informacji, jeśli używamy tablicy interaktywnej do 
prezentowania treści czy nawet sprawnie posługuje-
my się aplikacjami i narzędziami internetowymi, to 
są to raczej blokery kreatywności. Niestety z badań 
wynika, że w szkołach – w kontekście nowoczesnych 
technologii - dominują właśnie takie blokery. Mimo 
deklarowanych chęci, 81% uczniów nie ma możliwości 
samodzielnego tworzenia na lekcjach zasobów eduka-
cyjnych, czytamy w podsumowaniu i głównych wnio-
skach Polskiej szkoły w dobie cyfryzacji1. Samodziel-
ne konstruowanie wiedzy przez uczniów należy do 
rzadkości. Jeżeli jednak przy pomocy nowoczesnych 
technologii zaprojektujemy nowe budynki, nowe 
konstrukcje, narysujemy obrazy, które poruszą in-
nych, napiszemy powieść, uruchomimy bloga z nową 
tematyką czy stworzymy grę, zaprogramujemy cie-
kawe rozwiązania ułatwiające nam życie, to w takich 
sytuacjach nowoczesne technologie będą narzędziami 
dla naszej kreatywności. Tylko narzędziami! Tak jak 
dla artysty wcześniej nośnikiem był papier czy płót-
no, teraz jest ekran komputerowy i aplikacja z przy-
bornikiem. 

Kreatywność jest w nas. W naszych mózgach. 
Technologie pomagają ją wyrazić, zwizualizować. 
Jedynie twórców tych urządzeń i narzędzi może-
my uznać za kreatorów, bo tworzą coś nowego, co 
pomaga naszą kreatywność wyrazić, ale większość 
użytkowników korzystających z technologii nic 
nadzwyczajnego przy ich pomocy nie robi. Warto 
jednak pamiętać, że część uczniów jest kreatywna, 
szczególnie w trudnym obszarze, to jest w sieci. W ra-
porcie Pozytywny internet i jego młodzi twórcy część 
z nich  deklarowała, że wśród – podkreślmy samo-
dzielnie - zdobytych kompetencji były m.in. kom-
petencje specjalistyczne (np. tworzenie treści bloga) 
oraz kompetencje autokreatywne (np. poszerzanie 
zakresu tematycznego oraz inspirowanie nowymi 
zagadnieniami). Internet jest pełen różnego rodzaju 
treści i trzeba wykazać się nie lada pomysłowością - pi-
szą na podstawie wypowiedzi respondentów twórcy 
Raportu - żeby wymyślić coś zupełnie nowego, co 
zainteresuje odbiorców. Nowatorstwo jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia respondentów, ponieważ 

1. Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Raport opracowany przez 
zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu War-
szawskiego oraz PCG Edukacja pod red prof. Marleny Plebań-
skiej, Warszawa 2017, s. 8 

trudno przykuć czyjąś uwagę treściami dobrze znany-
mi, opatrzonymi i niewnoszącymi nic nowego do tema-
tu, którego dotyczą.2

Natura - jak wcześniej powiedziano - jest bardzo 
ważnym czynnikiem kreatywności. Wielkie myśli ro-
dzą się podczas marszu – powiedział Nietzsche. Na-
ukowcy z Uniwersytetu Stanforda dowodzą słuszności 
tego przekonania. Studenci, którzy podczas eksperymen-
tu spacerowali po kampusie, mieli w tym czasie bar-
dziej odkrywcze pomysły niż ich koledzy „przyklejeni do 
krzesła”. Co ciekawe, efekt kreatywności utrzymywał się 
przez kilka minut po zakończeniu ćwiczenia3. 

Czy szkoły wspierają kreatywność? 
Najpierw zacznijmy od przypomnienia dawnych 

badań, które pokazywały, że szkoła raczej kreatyw-
ność zabija, niż tworzy dla niej obszar do rozwijania. 
W 2006 roku Ken Robinson wygłosił w Londynie 
w Royal Society for the Encouragement of Arts, Ma-
nufacture and Commerce wykład, w którym oma-
wiał wyniki badań nad rozbieżnym myśleniem, to 
jest umiejętnością odkrywania wielu odpowiedzi na 
zadane pytanie. Ponieważ myślenie rozbieżne jest 
nieodłącznym elementem kreatywności badania cie-
szyły się dużą popularnością i były szeroko omawia-
ne. Przeprowadzono je na próbie badawczej 1500 
dzieci. Najpierw w wieku 3-5 lat, potem te same 
dzieci były badane jeszcze kilkakrotnie (8-10 lat, 13-
15 lat). Ostatnie badanie przeprowadzono wówczas, 
kiedy były to już osoby dorosłe. Tabela poniżej poka-
zuje wyniki4.

Wiek (tych samych 
dzieci)

Poziom geniuszu

3-5 lat 98%

8–10 lat 32%

13–15 lat 10%

powyżej 25 lat 2%

Wyniki są porażające i potwierdzają słowa Pabla 
Picassa, który niegdyś powiedział, że wszystkie dzie-
ci rodzą się artystami, w domyśle kreatorami. Wraz 
z wiekiem tracą jednak naturalną zdolność do two-
rzenia i nabywają nową - do odtwarzania. Marnu-
jemy ich talenty i naturalne bogactwo możliwości. 
Proces przedstawiony w tabeli można porównać do 
wydobywania minerałów, których na początku jest 

2. Pozytywny internet i jego młodzi twórcy. Dobre i złe wiadomości 
z badań jakościowych pod redakcją Jacka Pyżalskiego, Warszawa 
2019, s. 29, 36
3. M. Stachura, Kreatywność – jak zacząć myśleć twórczo? 
https://zwierciadlo.pl/psychologia/czym-jest-kreatywnosc-i-jak-
-ja-zwiekszyc
4. zob. Aleksandra Kubala-Kulpińska, Poza głównym nurtem. 
O alternatywach dla tradycyjnej edukacji, https://www.zycieszko-
ly.com.pl/artykul/poza-glownym-nurtem 



dużo, a z upływem czasu - w wyniku niewłaściwej 
eksploatacji - ich ilość zanika.

Co jest przyczyną? Odpowiedź nie jest prosta. 
Wpływa na to wiele czynników. 

W ostatnich kilku latach mówi się i pisze dość 
często o tym, że nie wiemy, jakie nowe zawody po-
wstaną za kilkanaście lat, a system edukacji (także w 
Polsce) ciągle proponuje przygotowywanie uczniów 
do obecnych, bardzo przewidywalnych, a nie przy-
szłych rozwiązań. A jeśli nie wiemy, jakie zawody 
będą realizowali obecni uczniowie, to skąd wiemy, 
jak uczyć, jak ich do nich przygotować? Czy na pew-
no tak samo jak w przeszłości, jak zawsze? Do tego 
regulacje prawne i organizacyjne w dużym zakresie 
ograniczają twórczość nauczycieli. W sumie daje to 
efekt jak w tabeli powyżej. Sprzyjają temu również 
egzaminy z bardzo konkretnymi zadaniami, nasta-
wione raczej na konwergencyjne, a nie dywergencyj-
ne myślenie. Poszukiwanie jednej opcji, jednego roz-
wiązania jest w szkole dominujące. Nauczyciel zadaje 
pytanie, a uczniowie próbują się dopasować do tego, 
co oczekuje nauczyciel. Poza tym ciągle powszech-
ne są testy z wyborem jednej odpowiedzi, egzamin 
ósmoklasisty, matura z kluczem, egzaminy na studia. 
Cała ta sytuacja przypomina mi instalację Alexandra 
Milowa ukraińskiego artysty nagrodzonego na festi-
walu Burning Man w Newadzie (2015)1 Dzieci uwię-
zione w szkieletach konstrukcyjnych osób dorosłych. 
Na zawsze zamknięte. Tak, jak ich kreatywność.

Badacze edukacji uważają: Nauczanie w większo-
ści szkół odbywa się pod dyktat konwergencyjny, zwany 
też dyktatem lub nawet terrorem testu. Szkoła polska 
wydaje się być pod wpływem tego „terroru”. Nagradza 
się zachowania odtwórcze, schematyczne i „uczenie 
pod test“, które nie respektuje różnorodnych uzdolnień 
i umiejętności uczniów, a bazuje na jakiejś mitologicz-
nej „średniej“2.

To wcale nie oznacza, że my-
ślenie konwergencyjne jest złe, ale 
chyba zbyt mocno eksploatowane 
w szkole. W życiu codziennym 
wykorzystujemy je do precyzyjne-
go określania potrzeb, życiowych 
wyborów, a nawet codziennej 
pracy, w której koncentrujemy się na przemyślanych 
celach, wykorzystujemy logiczne myślenie, działanie 
według określonego planu, zarządzanie czasem. 

Edukacja powinna być nośnikiem do przyszłości. 
A skoro tak, to szkoła powinna równoważyć myśle-
nie konwergencyjne  z myśleniem dywergencyjnym, 
nastawionym na poszukiwanie wielu rozwiązań tego 

1. Trzeba wyjaśnić, że A. Milow zatytułował swoją pracę „Love”, 
ale jest ona tak uniwersalna, że była interpretowana na wiele 
różnych sposobów. źródło: https://hiro.pl/niezwykla-rzezba-na-
-festiwalu-burning-man/
2. K. J. Szmidt, Kreatywność w klasie szkolnej – standardy pedago-
giki twórczości, op.cit.

samego problemu. I robi to. Tyle tylko, że w ograni-
czonym zakresie. Praca kreatywna najbardziej jest wi-
doczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Dokładnie tak, jak mówią o tym zaprezentowane 
wyżej badania. Kreatywność3 to wolność, to proces 
tworzenia nowych, wartościowych rozwiązań. Słowo 
proces ma tu niebagatelne znaczenie. To nie jest jed-
na właściwa odpowiedź, którą możemy wygenerować 
natychmiast, proces to czas na jej tworzenie. Podsu-
wanie uczniom zadań otwartych, z różnymi sposoba-
mi rozwiązania, swobodne wypowiedzi uczniów bez 
narzucanej interpretacji nauczyciela, układanie zadań 
do ilustracji, rysowanie mandali, pisanie opowiadań 
do historyjek obrazkowych, swobodnych tekstów, to 
tylko nieliczne przykłady w całym arsenale pomysłów 
jakie możemy mieć na inspirowanie uczniów do kre-
atywności. Z przedmiotów ścisłych warto propono-
wać zadania matematyczne na kreatywne myślenie, 
których efektem procesu poszukiwania rozwiązania 
jest rysunek (zob. zadanie niżej4), a nie równanie ma-
tematyczne. Trzeba uczyć myślenia, a nie tylko szu-
kać rozwiązań algebraicznych.

Ciekawym rozwiązaniem jest też programowanie, 
które od kilku lat weszło do szkół na wszystkich po-
ziomach nauczania. Kreatywne będzie jednak tylko 
wówczas, kiedy uczeń samodzielnie znajdzie roz-
wiązania danego problemu albo stworzy nowy pro-
gram. Kreatywność będziemy mogli zaobserwować  

3. Na temat badań nad kreatywnością warto przeczytać: Fale alfa 
sprzyjają kreatywności, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news%2C32077%2Cfale-alfa-sprzyjaja-kreatywnosci.html
4. Oba zadania matematyczne przesłała mi Pani Barbara Zie-
lińska, nauczyciel matematyki, doradca metodyczny, wieloletni 
nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, autorka podręcz-
ników i zbiorów zadań z matematyki. 



u uczniów podczas układania z klocków robotów, 
które potem zaprogramują. Pod warunkiem jednak, 
że nie będą robili to pod dyktando nauczyciela, nie 
będą odzwierciedlać, ale sami tworzyć. Proces twór-
czy ujawni się podczas projektowania w programach 
graficznych, pisania na dowolnie wybrany temat, 
tworzenia obiektów w narzędziach do modelowania 
3D czy szukaniu rozwiązań w zadaniach otwartych 
z  matematyki. W przykładzie niżej mamy aż sześć 
sposobów rozwiązań: od piktogramów, poprzez dory-
sowywanie, ewentualnie skreślanie nóg na rysunku, 
aż do przedstawienia zadania równaniem matema-
tycznym lub układem równań. 

W ogrodzie biegały osły i indyki. Miały razem 
15 głów i 42 nogi. 
Ile było indyków, a ile osłów?

Czy szkoła jest na to gotowa? Tylko częściowo. 
W edukacji zawsze dążono do tego, aby wszystko 
było mierzalne, sprawdzalne, a narzędzia do pomiaru 
dydaktycznego są tego najlepszym przykładem. Kre-
atywność trudno zmierzyć szczególnie w kontekście 
działań szkolnych, chociaż badania kreatywności 
w  różnych obszarach - jak wcześniej pokazaliśmy - 
były prowadzone.

Co warto zatem zrobić? Na pewno warto rozwa-
żyć wychodzenie poza wiedzę podręcznikową, anga-
żować wszystkie zmysły w procesach poznawczych, 
realizować zajęcia w plenerze, inicjować zadania pro-
blemowe, być otwartym na dyskusję, krytykę i go-
towym na zadawanie przez uczniów pytań. To nie 
oznacza, że takich działań w szkole nie ma. Trzeba 
przyznać, że wielu nauczycieli w sposób bardzo odpo-
wiedzialny i staranny przygotowuje się do tego typu 
zajęć. W szkole dzieje się przecież dużo dobrego. Na-
uczyciel jest kreatorem procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego i wyzwala, wzbudza w uczniach kreatywne 
myślenie, chociaż nikt nie uczył go jak kreatywnie 
nauczać. 

Przy tym wszystkim warto pamiętać o standar-
dach pedagogiki twórczości, które podpowiadają jaką 
wiedzę i umiejętności powinien posiadać nauczyciel.

STANDARDY PEDAGOGIKI 
TWÓRCZOŚCI1

WIEDZA

1. Twórczy nauczyciele uważają, że kreatywność 
jest ważna dla życia i pracy oraz że wszyscy ucznio-
wie mogą doskonalić swoje umiejętności twórcze-
go myślenia i twórczej produktywności.

2. Twórczy nauczyciele rozumieją uzasadnione de-
finicje kreatywności, teorię popierającą definicje 
i ich implikacje.

3. Twórczy nauczyciele rozumieją, czym myślenie 
dywergencyjne różni się od myślenia konwergen-
cyjnego i jak rozwijać aspekty różnych zdolności 
myślenia, takie jak oryginalność, elaboracja, płyn-
ność i giętkość.

4. Znają znaczenie każdej umiejętności wchodzącej 
w skład Taksonomii Twórczego Myślenia.

5. Rozpoznają charakterystyczne cechy osobowo-
ści twórczej i wspierają uczniów w manifestowaniu 
tych cech.

6. Wiedzą jak uzyskać dostęp do ważnej wiedzy 
o twórczości i pedagogice twórczości.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Twórczy nauczyciele potrafią aranżować i utrzy-
mać psychologicznie bezpieczne środowisko 
uczenia się, które ośmiela do podejmowania in-
telektualnego ryzyka, myślenia dywergencyjnego 
i twórczej produktywności.

2. Twórczy nauczyciele organizują doświadczenia 
używając uznanych modeli rozwijania myślenia 
dywergencyjnego, twórczego rozwiązywania pro-
blemów i innowacji.

3. Twórczy nauczyciele rutynowo stosują strategie 
i taktyki w celu rozwijania kreatywności, żeby zin-
tegrować twórcze poznanie ze specjalistyczną wie-
dzą i umiejętnościami z danej dyscypliny. 

4. Projektują i używają narzędzi testujących proces 
twórczy uczniów i ich wytwory.

5. Wyjaśniają naturę twórczości w swojej dziedzi-
nie i dostarczają uczniom wielu przykładówi mo-
deli twórczej pracy z tej dziedziny.

6. Sami modelują twórcze myślenie, innowacje 
i projektowanie w swych dyscyplinach i zachęcają 
uczniów do angażowania się w twórcze działania

podstawa programowa wobeC 
kreatywnośCi1

Nowa podstawa programowa, która jest realizo-
wana od 2017 roku daje możliwość kreatywnej pra-
cy uczniom. Już w jej wstępie możemy przeczytać, 
że Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu 
m.in.: 4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatyw-
ność, Znajdziemy ją także w gronie siedmiu najważ-
niejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształ-
cenia ogólnego w szkole podstawowej: kreatywne 
rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świa-
domym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących 
się z informatyki, w tym programowanie. Potwierdzają 

1. Ograniczymy się tylko do zaprezentowania kilku istotnych 
fragmentów nowej podstawy programowej dla szkół podstawo-
wych.



to zresztą nasze wcześniejsze spostrzeżenia. Nieco da-
lej Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje 
stosowanie metody projektu, która pomaga rozwijać 
u uczniów kreatywność1. Potem podstawa programo-
wa przywołuje kreatywność jeszcze 21 razy w zale-
ceniach realizacji różnych przedmiotów. W II etapie 
edukacyjnym klas IV–VIII pojawia się przy muzyce 
w kontekście kreatywnych kompetencji nauczyciela (s. 
21), a także kreatywności muzycznej uczniów (s. 86). 
Podobnie jest z plastyką, na której uczeń ma rozwijać 
kreatywne myślenie abstrakcyjne (s. 21) i podejmować 
działania kreatywne z wyobraźni i natury (s.88). Przy 
okazji realizacji zajęć z techniki pisze się o rozwijaniu 
kreatywności technicznej (s. 182).  W kompetencjach 
społecznych klasy IV-VIII zapisano, że uczeń wyka-
zuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji 
problemowych (s.191). Na etyce z kolei oczekuje się 
wymagań na poziomie umiejętności kreatywnego my-
ślenia (s. 202). 

Podobne zapisy mamy w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w szkołach podstawowych. Tu do zadań 
szkoły wpisano rozwijanie kreatywności artystycznej 
zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów (s. 
224) i sugeruje się stosowanie form zajęć rozwijają-
cych kreatywność (s.224), które  służą rozwijaniu wy-
obraźni (s. 225).

W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła 
I stopnia ma kształtować u uczniów postawy sprzyjają-
ce ich dalszemu rozwojowi. Wśród nich jest kreatyw-
ność (s. 238). Dalej czytamy, że uczeń powinien wy-
korzystywać technologie komunikacyjno-informacyjne 
(...) w swoich działaniach kreatywnych. (s. 274)

W podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi rów-
nież możemy odnaleźć troskę o rozwijanie kreatyw-
ności uczniów (s. 294) w celach kształcenia i formach 
zajęć (s. 296). Zapisano także, że Zajęcia kształtują-
ce kreatywność służą dostarczaniu uczniom okazji do 
twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy 
przez m.in: 5) umacnianie wiary we własne możliwości 

1. zob. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU-
20170000356/O/D20170356.pdf (s.11, 14, 23)

w zakresie kreatywnego działania (s.298). 
Podstawa programowa nie podpowiada, w jaki 

sposób realizować poszczególne jej zapisy. Pozostawia 
dużą swobodę nauczycielowi. Od niego też wiele za-
leży.

podsumowanie
Chociaż w zapisach podstawy programowej oraz 

w działaniach niektórych nauczycieli można znaleźć 
inicjowanie myślenia kreatywnego, to jednak obecnie 
edukacja przypomina mi stabilizację, której sam by-
łem poddawany w szkole kilkadziesiąt lat wcześniej. 
Wszystko jest uporządkowane, wiadome, wiedza 
dostarczona, podręczniki skończone, uczeń przy-
zwyczajony do systemu z przewidywalnymi oczeki-
waniami nauczyciela. Stabilizacja to droga donikąd, 
to strefa komfortu. W tej strefie niewiele się dzieje, 
trzeba ją przekroczyć, żeby poczuć wolność i realizo-
wać marzenia. Dlaczego dzieci, szczególnie w klasach 
młodszych nas zaskakują? Bo są nieprzewidywalne 
dla schematycznego, stereotypowego często myślenia 
ludzi dorosłych. Co dzieje się z nimi później? Choć 
„kiełkują w nich tysiące możliwości” dostosowały się 
do systemu edukacji, odpowiadają na pytania nauczy-
cieli, odrabiają zadania domowe, wykonują polecenia 
dorosłych, siedzą w ławkach. Jeśli robią to naprawdę 
dobrze, uznawane są za uzdolnione, chociaż wcale 
takim nie są. Po prostu mają dobrą pamięć, potrafią 

odtwarzać, ale nie tworzyć. Wyróżnikiem jest 
uzyskana ocena, a nie rozwijanie wyobraźni 
i kreatywności. Na etapie szkolnym kreatyw-
ność zostaje najczęściej zablokowana. Dlatego 
często kreatywne dzieci wyrastają na przecięt-
nych dorosłych, co potwierdzone jest wielo-
ma badaniami.  

To oczywiście nie jest obraz całej edukacji. 
Pisałem o tym wcześniej, że jest wielu ludzi, 

którzy nie tylko chcą go zmienić, ale nieustannie 
zmieniają go. 

Kreatywność to proces tworzenia nowych, wartościo-
wych pomysłów2. Każde słowo zaproponowane przez 
Kena Robinsona jest tu ważne. Proces sugeruje czas 
wykonania i eliminuje przypadkowość. Tworzenie 
daje satysfakcję ze sprawstwa twórcy, który jest w sta-
nie zaproponować nowe rozwiązania i umożliwia 
zrealizowanie pomysłu, a nie tylko myślenie o nim. 
Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie. 
W kontekście edukacji warto uświadamiać uczniom, 
że nic dobrego nie powstaje szybko, że za wszystkim 
stoją ludzie i ich ciężka, często wielomiesięczna praca. 
Największe sukcesy odnoszą ludzie kreatywni, którzy 
są w stanie poświęcić kawałek swojego życia na re-
alizację swoich pomysłów. Z takim podejściem prze-
niesiemy uczniów do przyszłości, ale tylko wówczas 
kiedy kreatywni uczniowie będą mogli liczyć na krea-

2. Ken Robisnosn, Szkoły zabijają kreatywność, 2006 Ted Eduka-
cja (https://www.youtube.com/watch?v=_uLgYvtwgbY)



tywnych nauczycieli, pielęgnujących w nich ten 
proces. Inspiracją dla nauczycieli mogą być ciekawe 
ćwiczenia stymulujące twórcze myślenie1. Jakie pro-
blemy poruszać w nauczaniu twórczości? Ciekawe 
propozycje podaje prof. K. J. Szmidt. 
• Otwarte – Co jest interesującego w „Ferdydurce”?, 
Czego symbolem może być kotwica?, Jak inaczej nazwać 
catering? 
• Autentyczne, blisko życia ucznia, rzeczywiste – Jak 
nazwać sklep oferujący ciasta domowe?, Jak uratować 
gazety papierowe przed całkowitą likwidacją?; W jaki 
sposób ograniczyć przejawy fonoholizmu u uczniów na-
szej szkoły? 
• Różnorodne, odnoszące się do różnych sfer postawy 
twórczej – Jak coś nowego wymyślić?; Jak coś wypromo-
wać, ogłosić, uczynić znanym?, Jak coś wdrożyć, zreali-
zować, wypraktykować?2 

Jeśli nie zawsze jesteśmy w stanie pobudzić kre-
atywność na zajęciach lekcyjnych, to może war-
to uruchomić pozalekcyjne formy kreatywności 
uczniów, na których będziemy ją rozwijać. Muzyka 
w tle, rysowanie niedokończonych kształtów, wizu-
alizacje czy wyjście do natury, wsłuchiwanie się w jej 
rytm, to przykłady, które wcześniej już podawałem, 
a  które w najprostszy sposób uruchomią nie tylko 
wyobraźnię dzieci, ale także naszą. Do tego można 
również dołączyć techniki oddychania, ale jest to te-
mat na zupełnie inny artykuł. 

Z konkretnych ćwiczeń rozwijających kreatyw-
ność warto wymienić jeszcze:
• dokańczanie myśli (np. Monitor jest jak…)
• pisanie opowiadań (np. O czym myśli leżący ka-
mień?)
• wymyślanie jak największej ilości rozwinięć skró-
tu (np. KKU - Kreatywne Kółko Uczniowskie, Ko-

1. zob. I. Janocha, Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń: pro-
pozycje zadań rozwijających kreatywność https://poradnik.metis.
pl/2011/08/kreatywny-nauczyciel-nauczyciel-z-wyobraznia/, 
M. Wieczorek, Kreatywny nauczyciel – nauczyciel z wyobraź-
nią, https://poradnik.metis.pl/2011/08/kreatywny-nauczyciel-
-nauczyciel-z-wyobraznia/, D.Klimkiewicz, Treningi twórczego 
myślenia, Wydawnictwo: Skrzat, 2015; A. Biela, Treningi Kre-
atywności, Wydawnictwo: Edgard, 2015; K.J.Szmidt, ABC kre-
atywności. Kontynuacje, K.J.Szmidt, Edukacyjne uwarunkowania 
rozwoju kreatywności
2. K. J. Szmidt, Kreatywność w klasie szkolnej – standardy pedago-
giki twórczości, op. cit.

respondencyjny Klub Uszatka, Katolicki Konwent 
Ubogich…)
• rysowanie przedmiotów nieistniejących
• poszukiwanie prawidłowej odpowiedzi do triady 
słów powiązanych skojarzeniowo (np. urządzenie - 
zwierzę - podkładka, mysz)
• rozwijanie twórczego myślenia poprzez działanie 
w ruchu (np. kopanie piłki na wiele sposobów)
• znajdowanie największej liczby zastosowań np. dla 
kartki papieru
• zadawanie niekonwencjonalnych pytań, na które 
oczekuje się 10 zdań rozwinięcia (np. Co robi deszcz? 
Co można otworzyć? Co mnie cieszy?)
• pisanie opowiadań/ wierszy, w których każdy wyraz 
rozpoczyna się na tę samą literę
• opisywanie np. przedmiotu czy zwierzęcia przy-
miotnikami zaczynającymi się na tą samą literę (np. 
mysz jest… cicha, czysta, czworonożna, ciemnoruda, 
ciekawa, cenna, ciepła, cwana, czujna…) 
• wymyślanie nieistniejących słów i tworzenie do 
nich rysunków (np. krylimar)
• wyobrażanie siebie jako przedmiotu i opisywanie 
swoich odczuć.

Każda podróż do-
biega końca. Nasza 
również. Zdaję sobie 
sprawę, że był to jedynie 
mały wycinek większej 
całości. Podjęte wy-
zwanie należy trakto-
wać jako punkt wyjścia 
do szerszych rozważań 
o  kreatywności, które 
można znaleźć w bo-
gatej literaturze przed-
miotu. Żeby zachęcić 

Państwa do podjęcia ćwiczeń rozwijających kreatyw-
ność, OGŁASZAMY KONKURS. Osoba, która 
prześle do redakcji największą ilość rozwinięć skrótu 
KPCEN otrzyma nagrodę, a jej praca zostanie opu-
blikowana na łamach UczMy.

(Footnotes)
1. K. J. Szmidt, Kreatywność w klasie szkolnej – stan-
dardy pedagogiki twórczości, op.cit.


