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Materiały dodatkowe do filmu 

Kreatywność i nuda,  
czyli ciekawe związki.

STREFA
INSPIRACJI
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NotatkiWybrane techniki treningu 
kreatywności

W internecie można znaleźć doskonale zrealizo-
wany film edukacyjny pod tytułem, „Everything is 
a Remix” (Wszystko jest remiksem). Autor tego 
dokumentu, pokazuje, że kreatywność to nie iskra 
boża. To nie dar, który spada na nielicznych. To 
immanentna cecha każdego człowieka, która, nie-
stety, zanika z wiekiem. Dlaczego? Bo zamiast roz-
wijać ją, uczymy się posługiwać schematami. Taki 
model działania wskazany był w czasach rewolucji 
przemysłowej, gdy potrzeba było armii ludzi do wy-
konywania prostych, taśmowych czynności. W XXI 
wieku wszystkie te czynności zostaną – prędzej 
czy później – zautomatyzowane. Sukces osiągną 
ci, którzy rozwiną kreatywne myślenie i umiejęt-
ność elastycznego podchodzenia do rozwiązywa-
nia problemów. 

Roboty i algorytmy znacznie lepiej radzą sobie 
z powtarzalnymi, wymagającymi precyzji czynno-
ściami. Potrafią szybciej weryfikować dane. Potra-
fią jednak robić tylko to, co… już robiły. W obliczu 
nowego, zupełnie zaskakującego zadania są bez-
użyteczne. Tam człowiek (nasi uczniowie) mają 
szansę z nimi wygrać bezspornie. Aby jednak wy-
grywać, trzeba kreatywność ćwiczyć i trenować. 

Kreatywność według autorów wspomnianego doku-
mentu to umiejętność łączenia i transformowania 
tego, co było. Aby więc być kreatywnym, trzeba mieć 
bazę. Ta baza to nasza pamięć długotrwała, którą 
warto karmić dobrą kulturą, sztuką i patrzeniem na 
rzeczywistość z różnych perspektyw. Studenci wy-
działu medycznego Yale uczestniczą na przykład 
w zajęciach z historii sztuki i kilkanaście godzin w se-
mestrze spędzają w galeriach sztuki. Dzięki temu ich 
umiejętności diagnostyczne wzrastają o 29%! 

Kreatywność jest jak mięsień. Można ją ćwiczyć. 
Tylko cały czas należy dostarczać budulca. I trzeba 
zacząć od zerwania z mitami. 

Na początek pozbądźmy się irracjonalnych przeko-
nań na swój temat – kreatywność nie jest zarezer-
wowana dla wynalazców bądź artystów, jest zaso-
bem każdego z nas. Zacznijmy więc od pozbycia 
się irracjonalnych przekonań na swój temat (np. 
że kreatywność Ciebie nie dotyczy). Dzięki temu 
pokonasz największą przeszkodę w rozwoju kre-
atywności. 

Poniżej znajdziesz kilka prostych ćwiczeń, które 
wzmacniają kreatywność. Warto się nimi inspiro-
wać i tworzyć kolejne. Kto wie, może Twoi ucznio-
wie sami stworzą kolejne kreatywne ćwiczenia na… 
ćwiczenie kreatywności. 
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NotatkiZwierzęta w zoo

Gdyby części mowy były zwierzętami, to jakie opisy 
widniałyby na ich tabliczkach. Czego dowiedzieli-
byśmy się o rzeczowniku? Czy to drapieżnik, czy 
roślinożerca? Jakie usposobienie ma liczebnik? 

Drugie życie przedmiotu

Wybieramy dowolny przedmiot i przekształcamy 
go, by nadać mu zupełnie inne życie i zastosowa-
nie. Kontakt w ścianie staje się twarzą. Obcęgi pre-
datorem. Ze spinacza powstaje rower. 

Neologizmy

Zabawcie się w tworzenie nowych słów. Albo po-
myślcie nad źródłem nazw geograficznych. To dru-
gie ćwiczenie często wykonywaliśmy z moją przy-
jaciółką. Braliśmy na przykład nazwę dzielnicy 
Witomino i zastanawialiśmy się,  skąd się wzięła. 
Nie chodziło o realne wyjaśnienie, a o zabawę. Ona 
zaproponowała, że kiedyś na tym terenie mieszkał 
gościnny chłop, który witał gości gromkim, „Witom, 
ino buty wycierajcie”. 

Co by było, gdyby

Według Edwarda Nęcki ćwiczenie „Co by było, 
gdyby…” jest modelem eksperymentu myślowe-
go, dzięki któremu powstało wiele odkryć i wyna-
lazków. Warto więc wykorzystać to narzędzie do 
rozwiązywania rzeczywistych problemów, nie tylko 
abstrakcyjnych. Dlatego zadaj sobie i uczniom kil-
ka pytań: Co by było

 z  gdybym był/a niewidzialny/a?
 z  gdybym był/a mistrzem świata w swojej spe-

cjalności?
 z  gdyby komputer odczytywał moje myśli i zapi-

sywał w Wordzie?

To tylko wstęp. Pamiętaj, że najważniejsze jest na-
stawienie. Wszyscy jesteśmy kreatywni, tylko cza-
sem o tym zapominamy. Największym wrogiem 
jest postawa negatywna i ciągła zajętość. Jak się 
bowiem okazuje, mózg potrzebuje odpoczynku od 
ciągłego działania, by wejść w tzw. default mode 
i zacząć kreatywnie buzować.

  Piotr Bucki   

– architekt, który zamiast budynków 
projektuje kompetencje. Aktor, który 
zamiast sceny woli sale wykładowe. 
Psycholog, który wiedzę wykorzystuje 
w praktyce, pomagając ludziom 
doskonalić kompetencje.
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