
+
Kreativitás

Unit 1.2: 

Mind kreatívak vagyunk.



+
Mind kreatívak 

vagyunk

Ez az egység bemutatja a kreativitás 

megértésének különféle szempontjait, 

és a kreativitás alkotóelemeit. 

Célok:

• Elmagyarázni, hogy mi alkotja a 

kreativitást és hogyan érzékelik 

azt.

Tanulmányi eredmények:

• A tanulónak képesnek kell lennie a 

kreativitás fogalmának 

meghatározására

• A tanulónak képesnek kell lennie 

arra, hogy kreatív gondolkodást 

elemeit elsajátítsa 

• A tanulónak képesnek kell lennie 

arra, hogy kreatív gondolkodást 

alkalmazzon a mindennapi 

problémák megoldásában.
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Mentális akadályok

Mi akadályozhatja meg a problémák megértését és megoldását?

Mentális akadályok

Félreértések, elfogultságok, gondolkodásmód, hajlandóság, feltételezések és 

érzelmek gyűjteménye, amelyek megakadályozzák az embert abban, hogy 

megértsék, azonosítsák vagy felfogják a problémát, és megoldják azt

Kezdjük néhány szórakoztató és oktató rejtvény elkészítésével.

Ezek többségének egyszerű megoldása van

DE

Lehet, hogy át kell mennie egy mentális akadályon, hogy megtalálja.
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Mind kreatívak vagyunk

Kreativitás feladványok 1

Egy átlagos állampolgár, aki  nem rendelkezik útlevéllel  és egy nap alatt több 

mint harminc külföldi országba látogat. Minden országban üdvözlik és 

mindenhol hagy valamit. 

Ki lehet ő? 

5 perc

Tartsatok egy brainstormingot, hogy lehetséges 

megoldást találjatok erre a helyzetre
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Egy ember futár, és naponta harminc különféle nagykövetségnek szállít csomagokat. A 

nagykövetség egy idegen ország területe, nem pedig az az ország, ahol valójában 

található.

A rugalmasság és az eredetiség olyan tulajdonságok, amelyek itt kreatív megoldást 

eredményeznek.

Mind kreatívak vagyunk

Kreativitás feladványok 1- lehetséges megoldás
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5 perc

• Milyen irányba halad a busz?

Mind kreatívak vagyunk

Kreativitás feladványok 2- „outside the box” gondolkodás
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Balra (vagy jobbra) megy, attól függően, hogy az út melyik oldalán hajt!

DE

Sehova nem vezethető, hacsak nem tudsz bejutni a buszba

Észrevetted?

Nincs ajtó!

Mind kreatívak vagyunk

Kreativitás feladványok 2- megoldás
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5 perc

Tartsatok egy brainstormingot, hogy lehetséges 

megoldást találjatok erre a helyzetre

A képen egy fa tömböt tartó személy látható. Mi 

történik a fadarabbal, amikor az ember elengedi?

Mind kreatívak vagyunk

Kreativitás feladványok 3
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A dolgok másképp látása, a megfigyelőkészség és a csoportos előírások alá nem 

tartozás a kreativitás irányába mutatnak.

Mind kreatívak vagyunk

Kreativitás feladványok 3- megoldás
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A kreatív emberek jellemzői

Hogyan gondolnak a kreatív 

emberek?

Hogyan találta meg a megoldást a kreativitási rejtvényekre?



+

Out of the box gondolkozás, a megfigyelőkészség és a csoportos 

előírások alá nem tartozás a kreativitás irányába mutatnak.

Dolgok másképp látása

Hajlandóság vállalni a kockázatokat. Nem félni a 

kudarctól

Nyitottság a tapasztalatra

Kíváncsiság és kitartás

A kreatív emberek jellemzői

Hogyan gondolnak a kreatív 

emberek?
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Válaszd a kreativitást. Minden embernek megvan a lehetősége, hogy kreatív 

legyen.

Ragadd meg a legjobb ötleteidet. Képzeld el, hogy csak az ötletek 10% -át tudjuk 

megjegyezni. Kezdd el leírni az összes ötleted..

Távolítsd el magad mentálisan a problémától. Képzeld el, hogy 7 éves vagy, 10 

évvel később járunk az időben. Akkor milyen megoldás jut eszedbe?

Kapcsold ki az önkritikád

Aludj egyet a problémán, és amikor felébredsz, gondold át a problémát anélkül, hogy 

kiszállnál az ágyból (a kritikus gondolkodásért felelős elülső lebeny továbbra is 

inaktív)

Ez néhány közös jellemző. Próbálj kreatív gondolkodást alkalmazni a mindennapi 

problémák megoldásában az alábbiak szerint:

A kreatív emberek jellemzői
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A kreatív emberek jellemzői

Hol születik a kreativitás?

• MŰVÉSZETI VÉNA

• ABSZTRAKT 
GONDOLKOZÁS

• ÚJ DOLGOK 
KITALÁLÁSA

• DOLGOK 
ELKÉPZELÉSE TÉRBEN

•BESZÉD ÉS MÁSOK MEGÉRTÉSE

•LOGIKUS GONDOLKOZÁS

•ANALIZÁLÁS

•SZÁMÍTÁS

•DOLGOK AZONOSÍTÁSA 
ÉRINTÉSSEL

•ÍRÁS

AGYI LEBENYEK ÉS FUNKCIÓIK
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A kutatók úgy vélték a kreativitás magasabb volt a jobb agy gondolkodóinak 

körében.

Manapság azon az állásponton vannak, hogy a két lebeny közti kommunikáció 

a fontosabb

A lebenyek közötti kommunikáció és szinkronizálás megtanulható pl. lusta nyolcas 

gyakorlat.

Emelje fel a kezét, és tegye fel a hüvelykujját. A közepétől kezdve húzzon lassan egy 

nyolcas szimbólumot balra. Vigyázzon a hüvelykujj mozgására. Ismételje meg a jobb 

kezével.

A kreatív emberek jellemzői

Hol születik a kreativitás?
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Egyéb lehetőségek 

generálásaProbléma logikai 

megfogalmazása

Kritikailag értékelni a 

lehetőségeket

A választott lehetőségek 

megvalósításának 

megtervezése

A kreatív emberek jellemzői

Hol születik a kreativitás?
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A kreativitás fogalmai

Kreativitás = személyiség

INNOVÁTOROK

-MÁSHOGY 

CSINÁLJÁK A 

DOLGOKAT

ADAPTÁLÓK-

JOBBAN 

CSINÁLJÁK A 

DOLGOKAT

KREATÍV 

EMBEREK

CSAK ARRA A 

KREATIVITÁSRA 

UTAL AMELYET 

AZ EMBER 

BIRTOKOL
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A kreativitás fogalmai

A kreativitás mint a gondolkodás folyamata

BETEKINTÉS

INTUÍCIÓ

INNOVÁCIÓ

MEGVILÁGOSODÁS

INSPIRÁCIÓ

KÉPZELŐERŐ
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A kreativitás fogalmai

Kreatív termékek

A kreativitás tanulható!

A legtöbb dolog egy már létező módosítása vagy átalakulása.

Az érték függ a kulturális környezettől, a hagyományoktól, a szokásoktól, a 

társadalmi környezettől, az ismeretektől, az információk elérhetőségétől stb.

A kreatív termék az egyének szokásos gondolkodási 

folyamatainak eredménye

A kreativitás az a képesség, hogy olyan munkát készítesz, amely 

egyszerre újszerű (azaz eredeti, váratlan) és megfelelő (azaz 

hasznos, adaptív, az időkorlátozások figyelembevételével).



+
A kreativitás fogalmai

A kreativitás elemei?

KREATIVITÁS

SZAKÉRTELEM -

ismeretek a 

problémák 

azonosításában

KREATÍV 

GONDOLKOZÁSI 

KÉSZSÉGEK

hogyan kezelik az 

emberek a 

problémákat

MOTIVÁCIÓ –

A munkakörnyezet 

közvetlenül befolyásolhatja
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MOTIVÁCIÓ

BELSŐ MOTIVÁCIÓ–

belső öröm vagy 

szenvedély a probléma 

megoldásában -

lehetséges, ha olyan 

feladatokat végezünk, 

amelyek tetszenek

KÜLSŐ - PÉNZÜGYI 

JUTALMAK

A pénz nem akadályozza 

meg a motivációt, de 

valószínűleg nem fog 

segíteni

A kreatív elme játszik a tárgyakkal melyeket szeret- Carl Jung

A kreativitás fogalmai

A kreativitás elemei?



+Tanulási segédlet
Téma áttekintés

Ez a témakör  a kreatív emberek jellemzőit írja le.

Elmagyarázza a kreativitás meghatározásának 

módját - személyiség, folyamat vagy termék révén.

Megmutatja, hogy a kreativitás három elem 

kombinációja: szaktudás, kreatív gondolkodási 

készségek és motiváció, valamint bemutatja, hogy 

miként támogathatják őket a vezetők a kreativitás 

szintjének növelése érdekében.

• Amabile T., A model of creativity 

and innovation in organisations. 

• Amabile T., How to kill creativity, 

• Tom Kelley’s videók - elérhető a 

Youtube-on


