
KREATYWNOŚĆ NIE BOLI

Badania  dowodzą,  iż  największe  sukcesy  w  życiu  i  pracy  zawodowej
osiągają  osoby  ,  aktywne  umysłowo,  używające  swoich  zdolności  do
rozwiązywania  problemów.  Oznacza  to,  że  mózg  jest  zdolny  do  korzystnych
zmian strukturalnych i  funkcjonalnych pod wpływem odpowiednich i  stałych
podniet,  ćwiczeń,  stosowanych  doraźni  w  celu  zwiększenia  potencjału
twórczego  osoby.  Kreatywność,  to  naturalny  sposób  działania  ludzkiego
intelektu,  ale  jest  silnie  hamowany  przez  rozmaite  bloki,  przeszkody  o
charakterze  intelektualnym,  emocjonalnym,  społecznym.  Największym
wrogiem  naszego  procesu  twórczego  jest  rutyna  –  zwykle  kojarzy  się  z
doświadczeniem, ale potrafi uśpić wyobraźnię, zabić nowe pomysły. Niektórzy
sądzą,  iż  ćwiczą  swój  umysł,  rozwiązując  krzyżówki  lub  grając  w  szachy  czy
brydża.  To  są  dobre  zajęcia,  ale  aktywizują  te  same  obszary  myślenia  i  na
dłuższą  metę  prowadzą  do  automatyzmów,  skutecznych  tylko  w  pewnych
sytuacjach.

Odpowiedni  dobór  ćwiczeń,  stosowany  doraźnie,  w  celu  zwiększenia
potencjału twórczego dorosłego człowieka, (który już dysponuje określonymi
możliwościami  w  tym  zakresie),  pozwala  stać  się  bardziej  twórczym,
pomysłowym, giętkim myślowo, wrażliwszym intelektualnie. Uczy się również
adoptować pomysły z innych dziedzin do rozwiązywania danego problemu oraz
umiejętnego,  komunikatywnego  słuchania.  W  ten  sposób  można  wyćwiczyć
przełamywanie bloków emocjonalnych i poznawczych. Można zapewnić sobie
lepszą organizację pracy umysłowej i  motywację do wysiłku intelektualnego.
Trenujemy pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i umiejętności, łatwość
współdziałania w grupie. 

Trenować warto to co istotne w ‘’prawdziwej‘’ twórczości, kreatywności,
dlatego  dobór  ćwiczeń  nie  może  być  przypadkowy,  bo  inaczej  mamy  tylko
wprawki  intelektualne.  Należy  też  zwrócić  uwagę  na  ‘’zabijacze‘’pomysłów
typu: nie jesteśmy przygotowani, już było, nie robiliśmy tego, itp.

Operacje intelektualne które biorą udział w twórczym myśleniu należą do
sześciu grup:

 operacje abstrahowania

 dokonywanie skojarzeń



 rozumowanie dedukcyjne (od ogółu do szczegółu)

 rozumowanie indukcyjne (od szczegółu do ogółu)

 myślenia  metaforycznego  (nadania  nowego  znaczenia
przenośniom, porównaniom)

 dokonywania transformacji (przekształcanie, przetwarzanie)

Ćwiczenie w twórczy myśleniu rozwijają:

 gotowość do rozwiązywania problemów

 aktywność w pokonywaniu przeszkód

 sztukę nawiązywania kontaktów interpersonalnych

 niewerbalne porozumiewanie się

Uczestnicy zajęć przez odpowiednie ćwiczenia nabywają umiejętności:

 słuchania,  komunikatywnego  wypowiadania  się  i  używania
pozajęzykowych środków przekazu

 wzbudzania ciekawości poznawczej

 rozwijania  i  utrwalania  abstrahowania,  myślenia
skojarzeniowego, poprzez analogię, metaforyzowania

 dostrzegania różnorodności rozwiązań konkretnego zadania

 adoptowania  pomysłów  z  innych  dziedzin  do  rozwiązania
danego problemu

 przełamywania  bloków  emocjonalnych  i  poznawczych  w
nabywaniu oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności

Przykłady ćwiczeń do pracy nad kreatywnością:

 - wymyśl jak najwięcej imion dla rudego kota który lubi czekoladowe ciasteczka
i ma trzy łapy

 - bezludna wyspa



 - rysowanie pojęć abstrakcyjnych

 - rysunek nastroju bez rysowania twarzy

 - swoje mocne strony za pomocą trzech symboli

 - co mnie dziwi, podaj przykład

 - zaprojektuj zabawkę dla dziecka niewidomego

 - narysuj: takie coś z takim czyś bez takiego czegoś

 - wsłuchaj się w ciszę i narysuj dźwięki

 - jak przygotować Zagłobę do życia w dzisiejszym świecie

 - wymyśl jak najwięcej sposobów zjedzenia jajka bez stłuczenia skorupki

 - skonstruuj maszynę prostą, funkcjonalną i kieszonkową – generator mądrości 

 - wypisz znane wyrazy na literę ‘’o‘’ i z ośmiu pierwszych ułóż zdanie, używając
tylko łączników

 -  napisz  instrukcję  prostej  czynności  z  pozycji  specjalisty  np.:  sznurowanie
butów

 - narysuj tęczę ołówkiem

 - w czterech kwadratach  narysuj nudę

 - napisz definicję słów: mydło (bez  słowa mycie), telefon (dzwonić) 

 - w czym są podobne: leśniczówka – sztorm

 - podaj możliwości wykorzystania : gumy do żucia, ptasiego piórka, itp

 - utwórz definicję dla podanych słów: machajrodont, bagazja, batrachofobia
itp.

 - ułożyć 20 pytań do zdania: Feliks leżał bezładnie na kanapie

 - co by było gdyby na całym świecie przestała działać tv


