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Zadanie do rozwiązania

Czy ktoś może 

 mieć sprawdzone

rozwiązanie?
Tak

Dokładnie sprawdź u bardziej 

doświadczonych, w innych 

firmach, u liderów branży, w 

zbliżonych strukturach, 

obszarach, zapytaj znjaomych itp.

Podejdź twórczymi 

metodami do zadania

Czy znaleziony 

pomysł rozwiązuje 

problem, 

sprawdza się?

Tak

Nie

Czy chcesz 

ulepszyć, stworzyć lepsze 

rozwiązanie 

niż znane?

Tak

Rozwiązanie 

znalezione
Nie

Praca metodami, 

wybrane rozwiązanie 

wdrożone 

Problem czy 

zadanie 

kreacyjne?

Problem Kreacja

Okryj sedno, 

zmień 

myślenie

Wyjdź poza 

schemat, łącz 

i buduj nową 

wartość

Czy działa?

Tak

Nie

Ustal kryteria i efekty

Nie

I tak zrób 

dokładny 

research

 



4 

 

Moduł I Odblokuj swój twórczy mindset 
Cztery aspekty kreatywności1 
Osoba: obejmuje osobowość, inteligencję, temperament, cechy, nawyki, postawę, system wartości, 

preferowane style myślenia, samo postrzeganie, zachowanie. 

Ludzie często nie są kreatywni z wyboru: nie chcą przekraczać samo narzuconych sobie ograniczeń. 

Dlatego osoba kreatywna =  naturalna umiejętność + świadomość cech + osobisty wybór 

Ćwiczenie: 

Kontekst, obszar, w którym wykorzystujesz umiejętność kreatywnego, oryginalnego myślenia.  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proces: jak głęboko kreatywność jest w Tobie osadzona, na jakim poziomie zachodzi kognitywnym, 

behawioralnym, afektywnym. Im więcej trenujesz, wykorzystujesz, poznajesz kreatywność tym staje 

się ona umiejętnością bardziej nieświadomą. 

Produkt: wynik, materialny lub niematerialny, który jest nowy i wartościowy dla twórcy. Został 

stworzony i zakomunikowany otoczeniu.  

Kreatywność przez   małe k      codzienna kreatywność, ciekawe kanapki, zabawa z dziećmi, nowe hobby, 

majsterkowanie – na poziomie osobistym, najbliższego otoczenia 

Kreatywność przez duże K – odkrycia, badania naukowe, innowacyjne produkty – na poziomie 

całych społeczności 

Środowisko: to stosunek jaki wywiera na Ciebie otoczenie, które powoduje nacisk. Ten nacisk może 

wspierać zdolność do kreatywnego myślenia lub ją ograniczać. Może to być środowisko fizyczne, 

psychologiczne, społeczne, emocjonalne itp.  

Ćwiczenie:  

Kiedy, w jakich sytuacjach, miejscach momentach najczęściej przychodzą mi do głowy kreatywne 

pomysły? 

…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………….. 

Blokady Twórczego Myślenia2 
Strach przed nieznanym „bałaganem”:  

wszystko dostajemy gotowe do biurka, ładnie opakowane, poukładane, lubimy odnajdywać się w tym 

co robimy według schematów. Lubimy bezpieczne, znane zadania.  To co nowe powoduje strach 

                                                           
1
 Wydawnictwa Buffalo State The State University of New York 

2
 The Four Fears Blocking You from Great Ideas - Tom and David Kelley, liderzy firmy  IDEO 
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przed nieznanym, nieustrukturyzowanym, pojawia się obawa przed poznaniem  nowych miejsc i 

obcych ludzi. 

Strach przed oceną: 

im jesteś starszy tym pojawia się większy strach przed tym, że wszyscy będą oceniać Cię (dzieci nie 

boją się oceny, po prostu mówią, robią); obawa przed ośmieszeniem, że będą robić sobie z Ciebie 

żarty, jeżeli nie udzielisz odpowiednio dobrej odpowiedzi. Ludzie dochodzą do wniosku, że lepiej 

pozostać cicho i nie podejmować ryzyka. 

Strach przed podjęciem pierwszego kroku 

“najtrudniejszy pierwszy krok”, strach przed rozpoczęciem czegoś nowego, jak np.: pierwszy dzień 

szkoły. 

Strach przed utratą kontroli: 

poczucie kontroli to bezpieczeństwo, ludzie chcą zrobić wszystko samemu, żeby mieć 100% pewność. 

Boją się puszczać ludzi, aby współpracowali, odkrywali nowe rzeczy, bo nie mają kontroli nad 

procesem i nie wiedzą co z tego wyjdzie. 

Ćwiczenie: jakie obawy pojawiają się w mojej głowie, gdy myślę nad zadaniem, problemem, który 

wymaga genialnych, nowych rozwiązań? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Kreatywny mindset 

Kreatywny Mindset – doskonalenie kreatywnego ustawienia umysłu - budowanie kreatywnej 

pewności siebie3. 

Strategia małych twórczych sukcesów:  

Dzielisz wyzwania na małe kroki, a potem budujesz pewność siebie poprzez osiąganie małych 

sukcesów jeden po drugim. Kreatywność to coś, co wymaga praktyki, to nie tylko talent, który masz 

wrodzony. Jest to proces odzyskiwania pewności siebie, przekraczania obaw. Możesz czuć się 

nieswojo na początku, ale ten dyskomfort szybko znika i zostaje zastąpiony nową pewnością siebie i 

możliwościami. 

Im więcej pewności siebie masz, tym większe, nowe, wyzwania możesz podjąć.  

W pewnym momencie zorientujesz się, że każdy napotkany problem jest  okazją do nowego 

twórczego rozwiązania. 

 

                                                           
3
 A Crash Course on Creativity By Tina Seelig, Stanford University 



6 

 

Ćwiczenie: Znając obawy jakie blokują Cię przed uwolnieniem kreatywnego potencjału i strategię 

małych twórczych sukcesów, zastanów się jak możesz zmienić swoje myślenie i zrobić pierwszy krok 

aby pokonać stare nawyki myślowe i zacząć korzystać w pełni z twórczych zasobów własnego umysłu. 

Przekonania, które sabotują moje 

twórcze myślenie 

Nowe przekonania, które będą 

wspierać we mnie twórcze 

myślenie 

Małe kroczki, które pomogą 

mi wprowadzić nowe 

przekonania 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Moduł II Dostrzegaj to czego nie widzą inni 

Metoda odkrywania faktów i sedna problemu: „Sześciu uczciwych 
sprzedawców4”  
1. Sformułuj problem: W jaki sposób można by…? 

2. Sporządź osobną listę zapisując związane z danym problemem pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? 

Dlaczego? W jaki sposób (Jak)? 

3. Przeanalizuj odpowiedzi, jakie można uzyskać na każde z pytań i wykorzystaj do spojrzenia z 

innych perspektyw, tworząc odmienne definicje problemu? 

4. Zapisz uzyskane redefinicje 

5. Postaw Twoim zdaniem najbardziej trafne pytanie!. 

Cel: Zebranie wystarczającej liczby istotnych danych w celu lepszego zrozumienia problemu. 

Rozważenie zadania z różnorodnych punktów widzenia 

                                                           
4
 [źródło: “Sześciu uczciwych sprzedawców” – Parnes I in., 1977) 
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Kto? (kogo problem dotyczy, 

kto na nim cierpi?) 

Co? (co to znaczy … zastąp 

czasowniki innymi) 

Gdzie? (gdzie problem 

występuje najczęściej, 

najsilniej?) 

   

Kiedy? (kiedy problem 

występuje najczęściej, 

najsilniej?) 

Dlaczego? (Dlaczego problem 

warto rozwiązać?) 

Jak? (Jakimi ogólnymi 

sposobami, metodami można 

by problem rozwiązać?) 

   

 

Redefinicje problemów WJSM:  
Przykład ( wykropkowane miejsca należy wstawić wybrane słowa z odpowiednich kolumn w tabeli): 

W jakiś sposób (kto?)……………… mógłby (co?)…………………. w (gdzie?) ……………wtedy gdy/podczas 

(kiedy?) ………………………………. po to aby (dlaczego?) ………………………………… przez, dzięki (Jak) 

……………………………… . 

 

WJSM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WJSM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WJSM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Moduł III Odblokuj kreatywność w zespole i korzystaj 
w pełni z BrainStormingu 

Twórz i odkrywaj 
1. Określenie, zdefiniowanie zadania, dla którego szukamy rozwiązań (np.: metoda sześciu 

uczciwych sprzedawców) 

1. Ważne jest precyzyjne przedstawienie celu 

2. Uczestnicy sesji burzy mózgów powinni przedyskutować zadanie, aby dla każdego 

było ono zrozumiałe 

1. Cel należy sformułować zaczynając zdanie: W jaki sposób można by … 

2. Nastawienie na szukanie wielu sposobów 

3. Tryb przypuszczający poszerza pole poszukiwań  

2. Zespół: 

1. Moderator – główne zadanie: pilnuje celu, zasad, moderuje sesję 

2. Zapisujący – główne zadanie: zapisywanie wszystkich pomysłów 

3. Generujący pomysły – tworzyć jak najwięcej różnorodnych pomysłów, sposobów na 

rozwiązanie zadania, prowadzące do ustalonego celu 

3. Zasady: 

1. Celem fazy zielone burzy mózgów jest wygenerowanie jak największej liczby nowych i 

wartościowych pomysłów na rozwiązanie postawionego zadania 

2. Odroczenie krytyki – kluczowa reguła, przeniesienie do fazy czerwonej 

Co powoduje krytyka innych? ……………………………………… 

Co powoduje mój wewnętrzny krytyk ………………………………. 

Najprostsza zasada aby odstawić krytykę?: zamiast ale używaj i  

3. Szalone, niemożliwe pomysły – inspiracja, poszerzenie wyobraźni 

4. Ważna jest duża liczba pomysłów – możliwość wyboru, modyfikacji, skojarzeń, 

mówimy wszystkie pomysły (zapisujemy, gdy mówi ktoś inny, żeby „nie uleciały”) 

5. Buduj na innych pomysłach, rozwijaj, mixuj co się da („i” zamiast „ale”) 

6. Dobry humor, poczucie wspólnej pracy nad poszukiwaniem rozwiązania, 

zaangażowanie, odkrywamy tworzymy z pasją, ograniczyć mnie może tylko moja 

wyobraźnia,  

 

Moderowanie przebiegu sesji 

7. Co może wydarzyć się podczas takiej sesji? 

1. …………………………………… 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

8. Będąc świadomym możliwości zaistnienia takich sytuacji mogę wykorzystać 

następujące narzędzia moderacji: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 
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Oceniaj i twórz koncepcję do wdrożenia: ewaluacja, klasyfikacja, ocena pomysłów oraz 

wybór w oparciu o przyjęte kryteria – np. Metoda Sześciu Kapeluszy Myślowych Edwarda de Bono 

 

 Moduł IV Conceptual Blending by Michal Michalko 

Umiejętność budowania skojarzeń: 

Ćwiczenie 

Przejdź skojarzeniami od ………………………           do ………………………………….                    

Używając: 

a)5 słów,  

b) 3 słowa   

c) 1 słowo 

Jak myślą twórczy geniusze? 

A A + B B 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

W kolumnie A i B umieść kompletnie nie związane ze sobą: zawody, słowa, opisy zdjęć, przedmioty …. 

W kolumnie A+B zastanów się co może powstać z ich połączenia 
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Moduł V Synektyka - potęga analogii trafnej w 
twórczym rozwiązywaniu problemów 

Proces: 

1. Zrozumienie problemu (np.: metodą sześciu uczciwych sprzedawców – patrz wyżej) 

2. Sformułowanie problemu, przeformowanie (np.: metodą sześciu uczciwych sprzedawców – 

patrz wyżej) 

3. Oczyszczenie – propozycje rozwiązań poszczególnych członków grupy 

4. Wycieczka umysłowa – wykorzystanie analogii – ten problem jest dla mnie jak…  

 

Personalna:  Jakie to uczucie być tym zadaniem? Jak czułbym się będąc tym przedmiotem? 

Jakie może mieć uczucia w tym zadaniu? Po prostu wciel się w dany 

przedmiot w zadanej sytuacji. 

 

Bezpośrednia: Do czego można porównać (system ożywiony, naturalny, biologiczny, 

ekologiczny, nieożywiony, zjawisko) oddające charakter danego zadania 

 

Symboliczna: Symbol, metafora, przysłowie, przenośnia, oddająca sedno problemu w 

analogiczny sposób (np., to jest jak sprzedawanie kota w worku, to jest jak 

… symbol, metafora..) 

 

5. Sformułowanie problemu zastępczego, lub wycieczka 

6. Burza mózgów – rozwiązanie problemu zastępczego  

7. Dopasowanie na siłę, modyfikacja, przekształcenie 

8. Ocena pomysłów 

 

Budowanie analogii trafnej 

Problem pierwotny: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Sedno, core, trudność w problemie:  …………………………………………………………………………………………… 

Analogia symboliczna (to samo sedno w innym otoczeniu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie zastępcze: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pomysły na rozwiązanie zadania zastępczego Jak rozwiązanie zadania zastępczego możemy 
przekuć na rozwiązania pierwotnego problemu? 

 
…….. 
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Istotne zjawiska, procesy: 

 

1. ZAANGAŻOWANIE I ODERAWANIE – zaangażowanie odnosi się do sposobu rozumienia 

problemu. Oderwanie dotyczy nabrania dystansu wobec problemu, aby zobaczyć go jak 

najbardziej obiektywnie. 

2. OPÓŻNIANIE – zawsze istnieje niebezpieczeństwo szybkich rozwiązań problemu, które są 

na ogół niedojrzałe. Opóźnianie dotyczy odwlekania tych szybkich rozwiązań do czasu 

pojawienia się najlepszego. 

3. SPEKULACJE – aby zaproponować nowe idee i rozwiązania należy pozwolić sobie na 

nieskrępowane rozwiązania 

4. AUTONOMIA ROZWIĄZANIA – gdy trwa proces twórczy i zbliża się jego rozwiązanie 

pojawia się odczucie, że rozwiązanie ma swój styl własny byt i zasługuje na własne 

miejsce. 

5. REAKCJA HEDONISTYCZNA – uczucie zwane reakcją hedonistyczną jest zbliżone do intuicji 

odczuwanej przed osiągnięciem rozwiązania problemu. Jest to przyjemne uczucie, że 

znalazło się właśnie to właściwe rozwiązanie. 

Moduł VI  Wskazówki z podświadomości i graficzne 
myślenie Leonardo da Vinci 

1. Zrób przegląd wyzwania nad którym pracujesz. W myślach, wyobraźni przeskanuj jego 

różne aspekty. Zapisz wyzwanie na kartce i pomyśl, zastanów się nad nim przez kilka 

minut. Podaj się refleksji. Co w nim nie pasuje? Jakie są główne przeciwności, trudności? 

Co jest nieznane? Co chcesz zrozumieć? Na tym etapie, to jak widzę to wyzwanie to …… 

Najbardziej przeszkadza mi , jest kłopotliwe w tym wyzwaniu dla mnie … ? 

2. Zrelaksuj się. W trakcie relaksu Twoja intuicyjna podświadomość używa i tworzy symbole 

oraz obrazy dużo swobodniej. Wykorzystaj znane Ci, Twoje ulubione techniki 

relaksacyjne. 

3. Pozwól swojej wyobraźni zaoferować Ci obrazy, sceny i symbole które reprezentują 

Twoją sytuację. Nie możesz wiedzieć jak rysunek będzie wyglądał zanim go narysujesz. 

4. Określ format dla wyzwania rysując granice. Może być to dowolny rozmiar lub kształt, 

których wybierzesz i może być narysowany bardzo dokładnie lub tak mniej więcej. Celem 

tego jest odseparowanie wyzwania od jego otoczenia tak aby pomóc Ci się na nim skupić. 

5. Rysuj tak jak Twój umysł chce rysować. Wykonuj rysunek bez jakiegoś świadomego 

kierunku. (Niektórzy używają do tego „lewej” ręki aby mieć mniej świadomej kontroli nad 

rysunkiem) Nie cenzuruj tego co rysujesz – rysunek jest osobistą, prywatną sprawą i nie 

musi być nikomu pokazywany. Pozwól rysunkowi wypłynąć z Ciebie na kartkę. 

Przypadkowość rysunku daję głębię Twoim „bazgrołom”.  Wskazuje to na nieznany lecz 

aktywny ład, znaczenie i sens, które mogą być traktowane jako sekretne wiadomości z 

Twojej podświadomości. 

6. Jeżeli rysunek nie wydaje się zakończony, weź kolejną kartkę i wykonaj kolejny i kolejny 

rysunek – tak wiele jak będziesz potrzebować. 

7. Przeanalizuj swój rysunek. Rysunek jest wiadomością z Twojej podświadomości. Spójrz na 

rysunek jako całość a następnie na poszczególne części, elementy.  Są to wizualne 
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reprezentacje Twoich myśli.  Poszukaj w narysowanych symbolach i bazgrołach 

niespodziewanych znaków i nowych informacji. 

8. Zapisz pierwsze słowo jakie przychodzi Ci do głowy dla każdego z obrazów, symboli, 

bazgrołów, linii, struktur. 

9. Połącz wszystkie słowa i napisz jako akapit, opis. Twórz wolne skojarzenia, pisz cokolwiek 

przyjdzie Ci do głowy. Porównaj swój opis, akapit tekstu z rysunkami. Jeżeli czujesz 

potrzebę, popraw tekst do momentu aż poczujesz, że rysunku i test przedstawiają tą 

samą myśl w dwóch językach: graficznym i werbalnym. 

10. Zastanów się jak to co napisałeś dotyczy Twojego wyzwania? Czy zmienił się Twój punkt 

widzenia? Czy masz nowe pomysły? Nowe wnioski? Niespodzianki z Twoje 

podświadomości? Które części intrygują Cię? Co jest nie na miejscu? 

 

Bądź szczególnie uważny na pytania jakie pojawiają się w Twojej głowie jak: Co to jest? Jak to 

jest możliwe? Gdzie to jest? Co by to mogło znaczyć? Jeżeli poczujesz, że ważne jest aby 

znaleźć odpowiedź na to pytanie, które się akurat pojawiło w Twojej głowie, jesteś na dobrej 

drodze do przełomowego rozwiązania 

 

Moduł VII  Jak wybierać najlepsze pomysły i tworzyć 
skuteczne koncepcje do wdrożenia 

Metoda sześciu kapeluszy myślowych5 

Metoda sześciu kapeluszy to umowne sklasyfikowanie przez Edwarda de Bono sześciu różnych 

sposobów myślenia. W ujęciu ewaluacji pomysłów pomaga krytycznie spojrzeć na dotychczasowe 

pomysły i wspomaga proces wyboru rozwiązań do wdrożenia. 

Każdy z kapeluszy jest innego koloru. Kolory symbolizują odmienne sposoby myślenia, a moment 

zakładania kapelusza oznacza „włączenie” tylko tego sposobu myślenia, który odpowiada aktualnemu 

barwie w koncepcji de Bono: 

Kapelusz Biały: myślenie faktami i liczbami; koncentracja na danych, faktach i informacjach lub ich 

niedoborze 

Kapelusz Czerwony: spojrzenie przez pryzmat emocji i uczuć; intuicja; przeczucie; emocjonalne 

oceny i opinie. 

Kapelusz Żółty: szukanie uzasadnionych plusów, zalet, korzyści i mocnych stron; koncentracja na 

pozytywach. 

Kapelusz Czarny:  szukanie potencjalnych wad i słabych stron; konstruktywna krytyka; osądzanie; 

sprawdzanie. 

Kapelusz Zielony: marzenie; wymyślanie; tworzenie; i przetwarzanie pomysłów; szukanie 

alternatyw. 

Kapelusz Niebieski: szeroka perspektywa; planowanie; organizowanie; porządkowanie i 

podsumowywanie 

                                                           
5
 Edward de Bono - Six Thinking Hats 
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Kolejność nakładanie kapeluszy myślowych oraz zadania do wykonania podczas ewaluacji: 

BIAŁY - przypomnienie sobie wszystkich pomysłów, a także potrzebnych zasobów - zarówno 

tych już posiadanych, jak i tych, których jeszcze brakuje 

 

CZERWONY - każdy samodzielnie, bez mówienie niczego wybiera 1 pomysł, który mu się 

najbardziej podoba, potem każdy bez komentowania skreśla 1 pomysł, który mu się najmniej 

podoba (nie można skreślić pomysłów zakreślonych na czerwono, bo szanujemy emocje 

innych ludzi). Wybór pomysłu do zaznaczenia i skreślenia powinien być czysto emocjonalny 

 

ŻÓŁTY - tym razem racjonalnie grupa podejmuje wspólną decyzję, 2 pomysły (lub inna 

ilość) mają najwięcej korzyści, mocnych stron. Decyzja podejmowana jest drogą wyboru. 

 

CZARNY - grupa wybiera ważne kryteria (wykonalność, pomysłowość) i skreśla pomysły, 

które najgorzej je spełniają. Decyzja podejmowana jest drogą eliminacji 

 

ZIELONY - Generowanie pomysłów, alternatyw innych możliwości - można tutaj pobawić 

się w modyfikacje (dostosowywanie wybranych pomysłów) 

 

NIEBIESKI - zespół zastanawia się jak można ze sobą sensownie połączyć pomysły i tworzy 

plan zdarzeń. Jeżeli nie ma  jednoznacznej odpowiedzi zespół przyporządkowuje pomysłom 

numery od 1 do 6 wybiera pomysł przy pomocy rzutu kostką  Porządkuje wszystko co do tej 

pory zostało ustalone i podejmuje decyzje. Ewentualnie zarządza powtórzenie procesu. 
 

Moduł VIII Planuj i realizuj odważne pomysły dzięki 
strategii Vonneguta 

 

Wymówki = wskazówki 

Jakie samo narzucone przeszkody (wymówki) blokują realizację pomysłu, jakie wskazówki z tego 

wynikają? 
Wymówki (samo narzucone przeszkody) 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki (zasoby, informacje nt. czego potrzebuję) 
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Strategia Vonneguta 

Opisz swój dzień po 30 latach od zajęć, jak wygląda? 

• Gdzie się budzisz, co widzisz? 

• Jak wygląda to miejsce, co robisz zaraz po przebudzeniu? 

• Co jesz? Co Robisz po jedzeniu? Gdzie pracujesz, co robisz? 

• Jak się czujesz? O czym myślisz? 

• Jak się przemieszczasz, dokąd jeździsz? 

• Z kim i w jakich językach rozmawiasz? O czym rozmawiasz? 

• Co robisz w przerwie obiadowej, dokąd idziesz, co jesz? 

• Ile godzin pracujesz, kto o tym decyduje, jakimi zadaniami się zajmujesz? 

• Jak wyglądają Twoja inwestycja/e, skąd bierzesz pieniądze i ile ich masz? 

• Na co wydajesz swoje pieniądze w życiu, co sobie kupujesz - domy (gdzie), ubranie, 

samochody, rozwój, podróże 

• Czego słuchasz? Kogo konkretnie poznałeś w swoim życiu? 

• Jakie bariery pokonałeś aby tu dojść i jak to zrobiłeś? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plan działania 

Co zrobiłem/am poprzedniego dnia?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am tydzień wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am miesiąc wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am 3 miesiące wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Co zrobiłem/am 7 miesięcy wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am 12 miesięcy wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am 3 lata wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am 6 lat wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co zrobiłem/am 10 lat wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co zrobiłem/am 15 lat wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co zrobiłem/am 22 lata wcześniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co zrobiłem/am zaraz po zajęciach aby do tego doszło? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zrób to teraz! Zrób to teraz! Zacznij teraz! Nie odkładaj! Działaj, nie myśl! Zrób to teraz! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zestawienie metod kreatywnych: 

Metoda Etap w procesie Preferowana do rodzaju zadania Notatki 

Sześciu uczciwych sprzedawców Obserwacja, zadawanie nowego 

pytania 

Zadania problemowe  

BrainStorming moderowany Generowanie pomysłów Problemowe/Kreacyjne  

Conceptual Blending Generowanie pomysłów Zadania kreacyjne  

Metoda Leonarda da Vinci Generowanie pomysłów Raczej zadania problemowe, ale 

może też sprawdzić się w 

kreacyjnych, częściowo inkubacja 

 

Synektyka Od zrozumienia problemu, 

obserwację po nowe pytanie i 

generowanie pomysłów 

Problemowe/ kreacyjne  

Sześć Kapeluszy Myślowych De 

Bono (Sekwencja opisana w 

materiałach) 

Koncepcja:  ewaluacja pomysłów i 

budowa koncepcji 

Do obu rodzajów zadań gdy 

przechodzimy do ewaluacji i 

budowania koncepcji 

 

Strategia Vonneguta Akcja: Etap planowania i realizacji Do obu rodzajów zadań gdy 

przechodzimy do akcji 

 

Więcej metod, sprawdzonego know how, kursów i materiałów w wygodnej formie dostępne na http://brainworx.pl/vod-learning/  

http://brainworx.pl/vod-learning/

