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Zamiast kształtowad myślenie studentów, wielostronne 
zainteresowania, wyobraźnię, kreatywnośd, innowacyjnośd, 
wrażliwośd etyczną i estetyczną, dbałośd o sprawy 
publiczne – dostarczamy wąskich zawodowych 
umiejętności dopasowanych do dzisiejszego, ale już nie 
jutrzejszego rynku pracy. Naszym produktem są pracownicy, 
a nie obywatele. Oni nie wymyślą iPada, a najwyżej potrafią 
go zmontowad z chioskich części. 

P. Sztompka 



“Warunek twórczy” = proste zadanie pobudzające wyobraźnię 
(wyobraź sobie, że wylądowałaś na odległej planecie, na której nigdy nie było żadnego 
Ziemianina. Opisz w kilku zdaniach, co to za miejsce, co widzisz.  

Warunek kontrolny = podaj 10 przedmiotów, które są w sali 

Tolerancja Ksenofobia Dystans wobec X Dystans wobec Y Dystans wobec Z

Wyobraźnia Kontrolna

Twórcze myślenie czyni nas lepszymi 



“Warunek twórczy”: Wymyśl 5 tytyłów do każdego z 2 obrazków: jeden przedstawia 

astronautę na obcej planecie, drugi – astronautę na pustyni. 

Warunek kontrolny: 7 pytao wymagających wiedzy ogólnej (z iloma krajami sąsiaduje 

Polska).  

Tolerancja Ksenofobia Dystans wobec X Dystans wobec Y Dystans wobec Z

Eksperyment Grupa kontrolna

Twórcze myślenie czyni nas lepszymi 
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Co (zazwyczaj) mierzymy? 

MECHANIZMY KREATYWNOŚCI 

ODLEGŁE 
SKOJARZENIA 

WGLĄD SYNTETYZOWANIE 
MYŚLENIE 

DYWERGENCYJNE 

WYOBRAŹNIA 
TWÓRCZA 



Odległe skojarzenia 

 Test Odległych Skojarzeo 
 Telefon – życie – odcinek  

 Persja – nalot – podłoga  

 Szkoła – światło – oliwa 

 Teatr – mięso – odzież 

 Dentysta – stolarz – nafciarz 



 Test Odległych Skojarzeo 
 Telefon – życie – odcinek – linia 

 Persja – nalot – podłoga – dywan 

 Szkoła – światło – oliwa – kaganek 

 Teatr – mięso – odzież – sztuka 

 Dentysta – stolarz – nafciarz – wiertło 

 

Odległe skojarzenia 
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Narzędzie ma się do młotka tak, jak: 
stół do krzesła 
zabawka do lalki 
broń do żelaza 
kołatka do dzwonka 
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Młotek Skarpetki

podstawowe 

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe 

Wgląd 







Syntetyzowanie 



Myślenie dywergencyjne 



Wyobraźnia twórcza 



Wyobraźnia twórcza 



Rozwiązywanie problemów 

  



Czy wyniki uzyskiwane w takich 
zadaniach i testach mają 

znaczenie? 



40 lat 

Kolosalne 



Czy potrzebujemy takiej 
diagnostyki w codziennej pracy 

nauczyciela? 
 
 
 
 

NIESZCZEGÓLNIE 



Czy o czymś nie zapominamy? 





Przekonanie (prospektywne) o swoich 
możliwościach z radzeniem sobie z zadaniami 
wymagającymi twórczego myślenia. 
 
4 źródła: 
- Przeszłe sukcesy  
- Modelowanie  
- Perswazja i wpływy społeczne 
- Reakcje fizjologiczne 



Potencjał Osiągnięcia 

Samoskutecznośd 

Wartościowanie 
kreatywności 

czas 

Twórczośd jako działanie sprawcze 

KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY 



Dziękuję za uwagę 


