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                             TWÓRCZEJ  CZŁOWIEKA 
 
 

Według  M.I.Steina  twórczość  to  proces  przynoszący  nowy  wytwór,  oceniany  
 w  określonym  czasie  przez  grupę  jako  trafny  lub  użyteczny. 

W. Okoń  mówi,  że  twórczość  to  proces  działania  ludzkiego  dający  nowe  
 i  oryginalne  wytwory,  oceniane  w  danym  czasie  jako  społecznie  wartościowe.  
Twórczość  może  przejawiać  się  w  każdej  dziedzinie  działalności  ludzkiej  zarówno  
artystycznej  i  naukowej,  jak  organizacyjnej,  technicznej,  produkcyjnej,  wychowawczej. 

Twórczość  w  sensie  obiektywnym  rozumie  się  także,  jako  aktywność  
przynoszącą  wytwory  dotąd  nieznane,  a  zarazem  społeczni  wartościowe. 

Psychologowie zajmujący się zagadnieniami twórczości stwierdzili, iż do czynów  
twórczych,  a  więc  nowych,  oryginalnych,  zdolny  jest  każdy  ,,normalny”  człowiek,   
ale  największe  predyspozycje  do  tego  mają  dzieci,  które  widzą  świat  inaczej  niż  
dorosły.  Nie  ograniczając  swej  wyobraźni  obowiązującymi  w  społeczeństwie  normami   
i  kanonami,  nie  burzą  własnej  wizji  świata  lecz  podchodzą  nowatorsko  do  tego  
wszystkiego,  co  je  otacza.  Taka  postawa  działa  jak  najbardziej  stymulująco   
do  powstawania  nowych  wytworów. Ogromne  możliwości  dzieci  powinno  się  zatem  
odpowiednio  wykorzystywać  tzn.  pielęgnować i  rozwijać,  by  wyrastali  z  nich  ,,wielcy  
twórcy  przyszłego  świata”.  

Jedną  z  takich  dróg  ku  rozwojowi  młodego  człowieka  jest  wychowanie  
twórcze,  które  ma  na  celu  ukształtowanie  człowieka  kreatywnego,  aktywnego,  
odpornego  na  dokonujące  się w  świecie zmiany,  umiejącego  właściwie  rozwiązywać  
problemy,  wyróżniającego  się  umiejętnościami  twórczego  i  krytycznego  myślenia,  
odpornego  na  przeciwności,  wyposażonego  w  jak  najszersze  umiejętności  życiowe. 

Wielką  rolą  najpierw  rodzica,  a  potem  nauczyciela  czy  wychowawcy,  jest  tak  
kierować  aktywnością  dziecka,  aby  rozbudzać  w  nim  chęć  poznawania  świata   
i  podejmowania  działań,  które  pozwoliłyby  na  wszechstronny  rozwój  jego  osobowości  
w  każdej  dziedzinie  życia.  Aktywność  uważana  ,,za  niezbędny  wyznacznik  procesów  
rozwojowych,  za  determinat,  bez  którego  ów  rozwój  nie  mógłby  w ogóle  dokonywać  
się  i  przebiegać”  jest  motorem,  który ma  ogromne  znaczenie  w  rozwoju  psychicznym  
człowieka,  przy  jednoczesnym    wpływie  takich  czynników  jak  dziedziczność,  
środowisko i wychowanie. Dzieci wyposażone w ogromny potencjał twórczy,   
by  mogły  go  w  sobie  wyzwolić,  potrzebują  zewnętrznej  stymulacji.  Od  niej  to  zależy,  
czy  będą  ,,twórcami”  czy  tylko  ,,odtwórcami”.  Nie  jest  prawdą,  że  tylko jednostki  
zdolne,  o  wysokiej  inteligencji   lub  posiadające  szczególne  talenty  czy  zdolności,  mają  
szanse  na  zdobycie  w  życiu  powodzenia.  Udowodniono  bezspornie,  że  także  jednostki  
mniej  zdolne,  ale  za  to  kreatywne,  twórcze  i  plastyczne  mogą  odnosić  sukcesy.   
Ale  aby  można  było  takie  jednostki  ukształtować,  powinny  być  do  tego  ,,przyuczane”  
już  od  jak  najwcześniejszych  lat. 

W  kształtowaniu  postawy  twórczej  ważnym  elementem  jest  uczenie  odwagi  
niezbędnej  przy  wyrażaniu  swoich  myśli  i  przedstawieniu  własnego  świata.  Zachęcanie  
do  prezentowania  swojego  zdania  na  określony  temat,  nawet  jeśli  budzi  zaistniały  
porządek,  ale  wnosi  coś  nowego  i  wartościowego,  prowadzi  do  powstawania  nowych  



konstrukcji,  twórczych  rozwiązań.  Powinno  jednak  zachodzić  w  atmosferze  zaufania,  
spokoju  i  akceptacji,  gdyż  tylko  takie  warunki  sprzyjają  motywacji  do  dalszej  pracy. 

Powołując  się  na  cechy  ludzi  twórczych,  A.  Strzelecki  wymienia  obok  silnej  
motywacji  także  zapał  do  pracy,  niezadowolenie  z  połowicznych  rozwiązań    
lub  niedokończonych  zadań,  posiadanie  w  szerokim  rozumieniu  estetycznego  stosunku  
do  świata,  a  przede  wszystkim  wykazywanie  szerokich  zainteresowań  i  dużej wiedzy. 
Również  ważnymi  czynnikami  podejmowania  aktywności  twórczej, jest osobisty  stosunek  
do  wykonywanej  czynności  oraz  zadowolenie  z  odkrywania  czegoś  nowego  
lub  osiągania  czegoś  nowego  dla  siebie.  Są  to  cechy  stanowiące  filar  twórczej  
osobowości.  Osoby,  z  którymi  na  co dzień  styka  się  dziecko,  mają  w  tym  względzie  
największe  możliwości.  Należy  więc  pamiętać,  że  to,  co  sobą  przedstawia   
i  reprezentuje  dziecko,  jakie  jest  jego  spojrzenie  na  świat,  jego  fascynacje,  
zainteresowania  i  zamiłowania,  w  dużym  stopniu  zależą  od  ludzi  dorosłych,  mających  
doniosłe  znaczenie  w  kształtowaniu  życia  dziecka.  

Dla  rozwoju  postaw  twórczych  bardzo  ważne  jest  rozpoznawanie  zespołu  cech  
i  zachowań  dzieci,  które  nawzajem  się  uzupełniają  i  są  efektem  funkcjonowania   
oraz  wzajemnych  powiązań  procesów  poznawczych,   emocjonalnych  i  złożonych  
społeczno - - kulturowych  oddziaływań  na  jednostkę.  Wszystkie  te  cechy  łączą  się   
z  myśleniem  dywergencyjnym  czyli  rozbieżnym,  które  uruchamia  wyobraźnię  i  sprzyja  
wszelkiego  rodzaju  innowacjom.   Nie  należy  umniejszać  tutaj  znaczenia  myślenia  
konwergencyjnego  jako  tego,  które  pozwala  na  operacje  umysłowe  wykonywane   
w  sytuacjach  problemowych,  ale  prowadzących  do  jednego  rozwiązania.  Ono  także  jest  
motorem  rozwoju  twórczości,  choć  zamkniętym  w  określonych  granicach.  Niemniej  
jednak  stanowi  bazę  wyjściową  dla  myślenia  dywergencyjnego,  czyli  operacji  
intelektualnych  prowadzących  do  wytwarzania  możliwie  wielu  różnorodnych  rozwiązań  
tego  samego  problemu.  Myśl  taka  zmierza  w  różnych  kierunkach,  chętnie  poszukuje  
nowych  rozwiązań  i  daje  odpowiedzi  nieoczekiwane,  często  wręcz  ryzykowne,   
ale to  ona  właśnie  charakteryzuje  postawę  twórczą.   

Niezależne  badania  Guilforda  i  Lowenfelda  wykazały,  że  jednostki  twórcze  
charakteryzują  się  następującymi  cechami: 

- wrażliwością  na  problemy  pozwalającą  na  dostrzeganie  subtelności,  stwierdzanie   
braków,  postrzeganie  tego  co  niezwykłe,  odkrywanie  potrzeb  i  niedostatków  
zarówno  w  rzeczach  jak  i  ludziach; 

- zdolnością  do  pozostawania  w  stanie  gotowości  wyrażającej  się  w  otwartości  
 i  płynności  myślenia  np.  gotowość  na  przyjcie  idei  z  jednym  przedmiotem.  
Ilość  możliwych  odpowiedzi  na  dany  bodziec  jest  oznaką  umysłu  twórczego; 

- mobilnością  czyli  możliwością  szybkiego  przystosowywania  się  do  nowych  
sytuacji  i  skutecznego  reagowania  na  zmiany.  Różnorodność  odpowiedzi  jest  
oznaką  umysłu  twórczego; 

- oryginalnością  czyli  nieprzeciętnością,  niezwykłością  skojarzeń  i  pomysłów; 
- zdolnością  do  przeobrażania  i  do  nowych  oznaczeń  czyli  zdolnością  

posługiwania  się  myślą  po  to,  aby  przeobrazić  i  nadać  nowe  znaczenia  
materiałom  oraz  wymyślić  nowe  zastosowania  rzeczy; 

- analizą  czyli  zdolnością  do  abstrakcji,  dzięki  której  przechodzimy   
od  syntetycznej  percepcji  rzeczy  do  określania  ich  szczegółów; 

- syntezą  czyli  umiejętnością  przechodzenia  od  szczegółów  do  całości,  której  
nadaje  się  nowe  znaczenie; 

- organizacją  koherentną,  dzięki  której  człowiek  jest  zdolny  do  harmonizowania  
swych  myśli,  wrażliwości  i  zdolności  postrzegania  z  własną  osobowością. 



Jeśli  chcemy  wyposażyć  dzieci  w  postawę  twórczą,  a  później  uczynić  z  nich  
prawdziwymi  twórcami,  powinno  się u  nich  kształtować  i  rozwijać  wszystkie  te  cechy. 

Istnieją  pewne  ogólne  zasady  wychowania  dzieci,  które  dają duże  rezultaty   
w  rozwijaniu  wrodzonego  potencjału  uzdolnień  i  kreatywności.  Ważne  jest  jednak  
uświadomienie  sobie,  co  należy  robić,  aby  umożliwi ć  dzieciom  pełny  rozwój. 

W  kształtowaniu  postawy  twórczej  duże znaczenie  mają  następujące  zasady: 
- ponieważ  dziecko  posiada  dar  bystrej  obserwacji,  chęci  odkrywania  i  otwartości  

na  różne  poglądy,  należy  pozwolić  mu  na  tę  działalność  i  nie  narzucać  swego  
punktu  widzenia,  pozwolić  na  ,,dziwieniu”  się  wszystkiemu  i  zadawaniu  pytań,  
nawet  tych  kłopotliwych; 

- dzieci  rozwijające swój  potencjał  twórczy  mają  potrzebę  rozwijania  trwałej  
pamięci,  aby  mogły  przechowywać  informacje  oraz  czerpać  z  nich    
i   wykorzystywać  w  miarę  swych  potrzeb,  dlatego  należy  dostarczać  możliwości 
jej  zgłębiania  i  zastosowywania 

- są  bardzo  ciekawe,  w  jaki  sposób  powstają  rzeczy  czy  dzieją  się  zdarzenia  
więc  dorośli  powinni  udzielać  odpowiedzi  lub  pomagać  w  poszukiwaniu  
informacji,  pozwalać  na  samodzielne  doświadczenia,  na  swobodę  wyboru; 

- dziecko  myśli  krytycznie,  kwestionuje  stwierdzenia,  które  są  nielogiczne   
lub  jeśli  jest  czegoś  pewne, może  wypowiadać  się  krytycznie  pod  adresem  
dorosłych  albo  twardo  upierać  się  przy  swoich  racjach, nie  oznacza  to  jednak,  
że  jest  niegrzeczne  lecz  pewne  swych  dociekań; 

- pragnie  być  twórcą  i  wynalazcą,  szukać  nowych  rozwiązań  sposobów  działania  
interesuje  się  tworzeniem  i  odkrywaniem,  dlatego  powinno  się  zachęcać   
do  fantazjowania,  udostępniać  miejsce  do  ,,pracy”,  pobudzać  inicjatywę; 

- jeśli  dziecko  wykazuje  chęć  rozwiązywania  problemów,  nie  należy  tłumić  jego  
ciekawości  ani  skierowywać  na  inne  tory  lecz  zachęcać  do  wytrwałości   
i  uzyskiwania  zadawalających  efektów; 

- wówczas,  gdy  pracuje  nad  danym  problemem,  koncentruje  się  na  danym  zajęciu  
i  skupia na  nim  całą  uwagę,  nie  powinno  mu  się  przeszkadzać,  wyrażając  tym  
samym  szacunek  dla  jego  pracy; 

- należy  pozwolić  dzieciom  na  samodzielność  w  rozwiązywaniu  problemów  nawet  
jeśli  nie  zawsze  prowadzi  to  do  odkrycia  właściwej  drogi  lecz  pozwolić  
dochodzić   prawdy  metodą  ,,prób  i  błędów”.  Rola  nauczyciela  lub  opiekuna  
powinna  sprowadzać  się  do  dyskretnej  obserwacji  dziecka,  by  nadmierna  
nieograniczona  swoboda  nie  wiązała  się  z  wystawieniem  go  na  niebezpie -
czeństwo  zwłaszcza  przy   aktywności  ruchowej  lub  eksperymentalnej  z  udziałem  
niebezpiecznych  środków; 

- w  przypadku,  gdy  dziecko  ponosi  porażkę  w  rozwiązywaniu  problemów,  
powinno  zawsze  uzyskać  pomoc  w  przeanalizowaniu  danego  zadania,   
nie  uzyskując  jednak  jego  rozwiązania.  Dorosły  jest  podstawowym  źródłem  
informacji  i  dlatego  dziecko  powinno  wiedzieć,  iż  zawsze  może  się  do  niego  
zwrócić  o  pomoc; 

- w  wyniku  swej  aktywności  dziecko  powinno  odkryć  swój  indywidualny  sposób  
myślenia  i  działania,  nauczyć  się  polegać  na  sobie,  wyciągać  wnioski   
z  popełnianych  błędów, zauważać  aspekty  pozytywne  i  negatywne  swych  
poczynań,  wyrabiać  w  sobie  motywację  do  dalszej  pracy./5 

Aktywność  twórczą  u  dziecka  powinno  się  rozwijać  już  od  najmłodszych  lat.  
W  początkowym  okresie  przejawia  się  głównie  w  zabawie.  Zabawa  jest  najbardziej  
typową  działalnością  dziecka  w  początkowym okresie  jego  życia  i  zajmuje  w  nim  
wiele  miejsca.  Według M.  Tyszkowej  jej  motywem  jest  ,,przeżycie  pewnych  ważnych  



dla  dziecka  dziedzin  rzeczywistości”.  Poprzez oraz  w  toku  zabawy  poznaje  świat  
przedmiotów,  opanowuje  różne  sprawności,  zdobywa  wiedzę  o  świecie,  uczy  się  wielu  
ról  społecznych,  poznaje  i  przeżywa  zasady  pełnienia  tych  ról,,  przyswaja  normy  
moralne.  Zabawa  ma  więc  obok  innych  form  działalności  ważne  znaczenie  kształcące.  
Odgrywa  istotną  rolę  w  kształtowaniu  się  psychicznego  aparatu  dziecka  i  jest  
ujmowana  jako  czynność  poznawcza  i  twórcza  o  swoistym  charakterze. 

 Nie  jest  prawdą,  iż  duża  liczba  wymyślnych,  nowoczesnych  zabawek  sprzyja  
rozwojowi  psychicznemu  dziecka.  W  wielu  przypadkach  zabawa  polega  tylko   
na  odtwórczym  powielaniu  ciągle  tych  samych  czynności.  Tego  rodzaju  zabawy  
zajmują  czas  nie  wnosząc  wiele  w  rozwój  dziecka,  a  już  na  pewno nie  w  rozwój  
aktywności  twórczej.  Czasami  zupełnie  proste  zabawki  zmuszają  do  pobudzenia  
wyobraźni  i  procesów  myślowych  oraz  uaktywnienia  fantazji,  czyli  tego  wszystkiego,  
co  pozwala  na  ekspresyjny  rozwój  osobowości.  Rolą  rodziców  lub  opiekunów  jest  
dostarczanie  takich  bodźców  i  sytuacji,  by  dziecko  mogło  w  swobodny,  spontaniczny  
sposób  wyrażać  swoje  wewnętrzne  przeżycia  i  uczucia    w  postaci  uzewnętrznionych  
działań.  Zabaw  rozwijających  ekspresję  twórczą,  a  jednocześnie  uruchamiających  
myślenie  i  wyobraźnię,  jest  wiele.  Można  tu  wymienić  niektóre  z  nich: 
- zabawy  tematyczne polegające  na  odtwarzaniu  różnych  czynności  i  sytuacji  

zaobserwowanych  przez  dziecko  w  otoczeniu  ludzi  dorosłych  oraz  przekładanych   
na  role  wymagające  dużej  roli  wyobraźni.  Często  tego  rodzaju  zabawy  łączą  się   
z  zabawami  konstrukcyjnymi,  jeśli  wymaga  tego  tło  lub  są  uzupełnieniem  
aranżowanej  sytuacji; 

- zabawy  rytmiczne  i  umuzykalniające  takie  jak  zabawy  ruchowe  ze  śpiewem  
inspirujące  do  układania  inscenizacji  ruchowej  i  pobudzającej  do  tańca  w  takt  
melodii  i  słów  piosenek,  zabawy  ilustracyjne  polegające  na  przedstawianiu  treści  
piosenki  dowolnymi  ruchami  naśladowczymi  (zabawy  te  zmuszają  do  myślenia   
i  kontrolowania  swych  ruchów,  rozwijają  kulturę  ruchu  i  zachowania),  zabawy  
inscenizowane  i  pląsy,  których  celem  jest  improwizacja  ruchów  ściśle  związana   
z  treścią  piosenek,   interpretację  ruchową  utworów  muzycznych  pozwalającą   
na  przeżycie  utworu  ruchem; 

- ekspresja  plastyczna,  która  już  zaczyna    się  rozwijać  i  przybierać  coraz  
wyraźniejsze  formy; 

- zabawy  ruchowe  np.  pantomima  czyli  przedstawianie  za  pomocą  tylko  ruchów   
i  gestów  sytuacji  z  życia  lub  baśni,  uczuć,  myśli,  pragnień  i  dążeń,  gry  mimiczne  
(dzieci  grają  jakąś  scenkę,  a  inne  opisują  ją,  interpretują  i  oceniają); 

- ,,burza  mózgów”-  pierwsze  próby  wytwarzania  jak  największej  ilości  pomysłów   
na  dany  temat; 

- swobodne  inspiracje  w  oparciu  o  czytane  bajki  i  baśnie  (aktorzy  znają  schemat  
roli,  ale  wymyślają  własne  zachowania  i  wypowiedzi),  przedstawianie  wymyślonych  
scen  przy  użyciu  marionetek,  kukiełek  czy  zabawek, scenki  z  rekwizytami;  

- zabawy  konstrukcyjne,  w  których  dziecko  projektuje,  planuje  i  uzyskuje  nowe             
wytwory  swych  działań  konstrukcyjnych   wypływających  z  jego  motywów   
i  zaangażowania  emocjonalnego. 

Rozwijanie  zachowań  twórczych  u  małych  dzieci    odbywa  się  na  podstawie  
zainteresowań,  wiadomości  oraz  własnych  doświadczeń,  będących  fundamentem  ich  
działalności.  Choć  mają  charakter spontaniczny,  stanowią  ważny  element  w  całokształcie  
rozwijania  postawy  twórczej. 

U  dzieci  starszych,  u  których  rozwijają  się  procesy  analizy  i  syntezy,  
abstrahowania,  uogólniania,  koncentracji  uwagi  i  wszystkich  pozostałych   złożonych  
procesów  myślowych,  aktywność  twórcza  ma  nieco  inny  charakter.  Wpływa  na  nią  



wiele  czynników  tkwiących  w  samym  dziecku,  czy  młodym  człowieku,  ale  także   
w  środowisku,  które   na  niego  oddziałuje.  O  ile  dziecko  nie  planuje  efektu  w  postaci  
artystycznie  wartościowego  dzieła  i  wiele  prac  jest  wynikiem  przypadku  zaistniałego  
pod  wpływem  emocji  i  intuicji, o  tyle  dojrzała  twórczość  nacechowana  już  jest  
przemyśleniami  i  inwencją. 

Twórczość  dziecka  w  wieku  szkolnym  i  w  okresie  dojrzewania  pod  wpływem  
wyraźnej  krystalizacji  poszczególnych  zdolności  przejawia  się  w  twórczości  artystycznej  
jak  i  intelektualnej,  czemu  sprzyja  zarówno  duża  wrażliwość  i  bogata  emocjonalność,  
jak  również duża  aktywność  i  energia,  przy  szerokich  zainteresowaniach  i  znacznej  
samodzielności  i  niezależności  intelektualnej. 

 Aktywność  twórcza  w  tym  wieku  przejawia  się  szczególnie  w  ekspresji  
językowej,  plastycznej,   technicznej,  ruchowej  i    teatralnej.    Powinno  się  zatem  
stwarzać  specjalne  warunki  do  jej  rozwoju.  Atmosfera  braku  stymulacji  jest  równie  
niekorzystna, jak  i  autorytarne  zdominowanie  jednostki.  Konieczne  więc  jest  popieranie  
tendencji  twórczych.  Jednym  ze  sposobów   zachęcania  do  nich   jest  wprowadzenie  
czynnika  współzawodnictwa.   

Stymulacja  twórczości  powinna  być  sprawą  nadrzędną  dla  każdego  nauczyciela  
i  pedagoga  bez  względu  na  rodzaj  jego  specjalności.  Można  jej  dokonywać  prawie  
 w  każdej  dziedzinie  nauczania. 

Stymulowanie  aktywności  językowej  może  odbywać  się  poprzez: 
- referaty  i  dyskusje,  w  których  uczniowie  dzielą  się  tym,  co  sami  przygotowali; 
- gry  ekspresyjne – łączą  w  sobie  często  inne  rodzaje  ekspresji:  mimiczną,  

pantomimiczną,  plastyczną,  muzyczną,  a  ich  treść  stanowią  proste  sytuacje  
życiowe, które  dziecko  odgrywa  z  wyobraźni i  planu.  Uczestnicy  mogą  także  
odgadywać  treść  i  nastrój  kolegów; 

- gry  dramatyczne,  w  których  uczniowie  przygotowują  bądź  schemat  scenariusza   
i  sposób  jego  prezentacji,  bądź  dokładny  scenariusz,  który  zostanie  odegrany  w  
zaplanowany  sposób.  Aktywność  dzieci  polega  na jego  interpretacji  werbalnej   
i  gestykularnej; 

- teksty  swobodne – są  to  teksty  spontaniczne,  w  których  dziecko  chce  wyrazić  
coś  z  własnych  przeżyć; 

- opowiadania  twórcze   na  określone  i  dowolne  tematy; 
- utwory  o  charakterze  poezji,  w  których  uczniowie  rozwijają  i  kształtują  swoją  

mowę; 
- inscenizację  utworów; 
- sąd  nad  bohaterem  literackim  lub baśniowym; 
- ,,fabrykę  pomysłów”,  gdzie  uczniowie  proponują,  wybierają  i  uzasadniają  wybór  

najlepszego  pomysłu  będącego  rozwiązaniem  postawionego  pomysłu; 
- gry  symulacyjne,  w których  zadaniem  uczniów  jest  wartościowanie  i  ocena  

przedstawionej  im  za  pomocą  obrazu  ,  słowa  mówionego  lub  pisanego  sytuacji 
problemowej,  uzasadnienie  własnych  sądów  oceniających  i  zaprojektowanie  
swojej  propozycji  rozwiązania problemu; 

- projektowanie  i  redagowanie  gazetek  szkolnych; 
- tworzenie  monologów  w  formie  opowiadań,  baśni  i  innych  form  wypowiedzi; 
- zabawy  dydaktyczne  i  rozrywki  umysłowe  np.  tworzenie  lub  odgadywanie  

zagadek,  rebusów,   krzyżówek  itp.; 
- ,,burzę  mózgów”  będącą  metodą  przeznaczoną  do  samodzielnego  i  szybkiego  

wymyślania  zbioru  hipotez  przy  wykorzystaniu  myślenia  intuicyjnego; 
- stosowanie  metody  sytuacyjnej  polegającej  na  bardzo  dokładnym  rozpatrzeniu  

jakiegoś  przypadku,  tak  skonstruowanego,  aby  był  typowy  dla  dużej  klasy  



zdarzeń.  Uczniom  przedstawia  się  sytuację  wymagającą  podjęci  decyzji,  
doprowadza  się  ich  do  zaproponowania  kilku  różnych  projektów   decyzji   
i  omawia  się  konsekwencje  każdej  z  nich; 

- metodę  biograficzną  polegającą  na  przygotowywaniu  życiorysów  różnych  postaci  
w  sposób  barwny  i    analizę  ich  postępowania; 

- zabawy  w  skojarzenia,  ,,pytania  i  odpowiedzi”  (mające  charakter  kreatywny,   
a  więc  będące  prowokacyjnymi,  poszerzającymi  myślenie,  pomysłowość,  
innowacyjność);   

- metody  aktywizujące. 
Działalność   artystyczno - teczniczna  przejawia  się  w  różnych  formach  

plastycznych:  rysowaniu,  malowaniu,  modelowaniu,  majsterkowaniu,  konstruowaniu,  
ale  także  innych,  bardziej  wyszukanych  formach,  co  uzależnione  jest od  wieku   
i  pomysłowości  dzieci  i  młodzieży.  

 Niemałe  znaczenie  dla  rozwoju  możliwości  twórczych  ma  muzyka  oraz  tzw.  
,,mowa  ciała”  przez  taniec.  Tańcząc  wyrażamy  swoje  uczucia  (ekspresję),  odzyskujemy  
poczucie  swobody  (odprężenie), tworzymy  własne  układy  ruchowe  (kreacje).  
 Poprzez   muzykę  można  wyrazić  to,  czego  nie  potrafi   się ująć  słowami,  a  słowa  
piosenek  mogą  lepiej  trafiać  do  naszych  serc  niż  inne  formy  twórczości. 

Przez cały  okres  nauki  szkolnej,  a  nawet  długo  po  jej  zakończeniu,  doniosłe  
znaczenie  w  rozwoju  aktywności  twórczej ma  teatr.  Działalność  w  grupach  teatralnych  
i  folklorystycznych  pozwala  na  uaktywnienie  inwencji  w  mowie  i  ruchach,  a  poprzez  
to  ujawnianie  talentów  artystycznych,  kształcenie  odpowiedzialności  młodego  pokolenia  
za  życie  kulturalne,  wychowanie  przez  twórczość. 

W  rozwijaniu   twórczości  bardzo  pomocne  są  wszelkiego  rodzaju  ćwiczenia  
stosowane  w  celu  zwiększenia  potencjału  twórczego,  czyli  tzw.  ,,trening  twórczości”.  
Uczestnicy  treningu  stają  się  bardziej  otwarci  na  nowe  doświadczenia, inaczej  odnoszą  
się  do  rozwiązywania  powstających  problemów,  wykazują  większą  samodzielność  
w  planowaniu  i  wykonywaniu  swojej  pracy  dzięki  większej  pomysłowości,  giętkiemu  
myśleniu  i  wrażliwości  intelektualnej. 

,,Trening  twórczości”  odbywa  się  przy  pomocy  technik  stymulacji  myślenia  
twórczego.  Można  podzielić  je  na dwie  części.  Pierwsza  obejmuje  techniki, których  
celem  jest  rozwiązanie  konkretnego  zadania  za  pomocą  odpowiednich  zabiegów,  metod,  
,,trików”  itd.  Dana  technika  np.  ,,burza  mózgów”,  analiza  morfologiczna,  synektyka  
jest  narzędziem  służącym  wymyślaniu  rozwiązania.  Natomiast  druga  grupa  to  techniki, 
których  celem  jest  rozwijanie  twórczych  zdolności  jednostek  i  zespołów  ludzkich.   
W  tym  wypadku  człowiek  lub  grupa  jest  celem  oddziaływań,  a  poszczególne  techniki  
mają  to  umożliwiać  i  ułatwiać.  Pierwszą  grupę  technik  nazywamy  ,,twórczym  
rozwiązywaniem  zadań”,  natomiast  drugą  nazywamy  właśnie  ,,treningiem  twórczości”.  

Ponieważ    operacje  biorące  udział  w  myśleniu  twórczym  należą  do  sześciu  
grup:  operacji  abstrahowania, dokonywania  skojarzeń,  rozumowania  dedukcyjnego,  
rozumowania  indukcyjnego,  myślenia  metaforycznego  i  dokonywania  transformacji,  
dlatego  każdej  grupie  operacji  przyporządkowana  jest  obszerna   grupa  ćwiczeń,  której  
celem  jest  rozwijanie  właśnie  tej  zdolności.  Wyćwiczenie  tych  wszystkich  operacji  
zapewnia  zwiększenie  potencjału  twórczego.   

Proces  twórczy,  jako  naturalny  sposób  działania  ludzkiego  intelektu,  jest  
hamowany  przez  różne  bloki  i  przeszkody  o  charakterze  intelektualnym,  emocjonalnym  
i  społecznym,  ważne  jest,  by  chociaż  część  tych  przeszkód  usunąć  lub  chociaż  osłabić.  
Równie  ważne  są  umiejętności  interpersonalne i  motywacje.  

 ,Prawdziwa  twórczość”  odbywa  się  zazwyczaj  w  kontekście  społecznym,   
gdyż  twórca  w  taki  czy  inny  sposób  musi  współpracować  z  innymi  ludźmi  w  procesie  



wytwarzania  pomysłów,  przedstawiać  im  te  pomysły,  zabiegać  o  ich  akceptację   
i  dlatego  kontakty  z  otoczeniem  mają  duże  znaczenie  dla  twórcy.  Umiejętność  
słuchania,  właściwego  krytykowania,  współpracy  w  grupie  lub  komunikatywnego  
przekazywania  myśli  potrzebne  jest  każdemu,  kto  pracuje  z  ludźmi.  Istnieje  więc  sens  
stosowania  ćwiczeń  interpersonalnych  dla  rozwijania  aktywności  twórczej. 

Ale  dla  rozwijania  twórczości  istotne  są  i  motywacje  -  głównie  ciekawość  
intelektualna,  twórcze  niezadowolenie,  potrzeba  ,,naprawiania”  i  inne - jako  motor  
napędowy.  Zwraca  się  więc  uwagą  także  na  tę  sferę  osobowości.  

Ćwiczenie  tych  wszystkich  umiejętności  w  znaczący  sposób  wpływa   
na  kształtowanie  postawy  twórczej. 

Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  aspekty  twórczości  można  stwierdzić,  iż  jej  
wyrabianie  nie  jest  łatwe  i   jak  każde  oddziaływanie  wychowawcze  nie  przynosi  
natychmiastowych  efektów,  jednak  odpowiednio  organizowana  stymulacja   i  przełamanie  
wielu  zachowań  oraz  stereotypów  związanych  z  tradycyjnym  nauczaniem  i  uczeniem  
się  sprzyja  rozwijaniu  postawy  twórczej.  W  tym  względzie  doniosłe  znaczenie  mają  
rodzice,  nauczyciele  i  wychowawcy,  gdyż  od  nich  zależy,  w  jaki  sposób  będzie  
rozwijał  się  młody  człowiek. 
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