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„Inkább szórakoztatom az embereket 
abban a reményben, hogy tanulnak, mint 
tanítom őket abban a reményben, hogy 
szórakoznak.”

Walt Disney



Kreativitás fogalma - kezdetek

� 1950-es évektől módszeres 
kreativitáskutatás az USA-ban

� Szovjetunió és USA között versengés az 
űrbejutásért, az űrkutatásban, a nukleáris 
fegyverkezésben inspirálta a kutatásokat

� Guilford 1950: amerikai pszichológusok 
konferenciáján híres előadása Creativity 
címmel az APA elnökeként

� Kreativitás: feltalálásra való képesség



A kreativitás fogalma – Guilford (1967)

� Intelligenciavizsgálatok bírálata
� Kész ismeretek helyett mozgósítható, 

gyakorlati, új helyzetekben is használható
ismeretek

� Struktúra-modell: 
� Tartalmak: tárgyak, betűk, szavak, viselkedések
� Műveletek: értékelés, döntés, emlékezet, tudás
� Produktumok: egységek, relációk, rendszerek

� Konvergens produkció
� Divergens produkció



A kreativitás összetevői -
Guilford
� Fluencia (könnyedség): a szellemi tevékenység 

könnyedsége, gyorsasága, mennyisége, folyékonysága
� Flexibilitás (rugalmasság): a változó igényekhez való

alkalmazkodás képessége
� Originalitás (eredetiség): váratlan, szokatlan, újszerű

ötletek, gondolatok
� Szenzibilitás (érzékenység): a probléma 

megtalálására, megértésére, megoldására való törekvés
� Elaboráció (kidolgozottság): a részletek kidolgozására 

való igény, törekvés
� Redefiníció (újrafogalmazás): a szellemi struktúrák 

átszervezése, értelmezése



Kreativitás fogalma – 70-es 
évektől
� A behaviorizmus nem tudott választ adni a kreativitás 

kérdéseire, így a humanisztikus, kognitív, biológiai 
kutatások kerültek előtérbe

� Rogers (humanisztikus pszichológia): fő motívum az 
önmegvalósítás, van jó, pozitív értelmű és rossz, 
romboló kreativitás, a kreativitás külső feltételei: 
pszichikai biztonság és szabadság

� A kognitív irányzat a megismerési, 
információfeldolgozási folyamatok leírásával próbálták 
megfogalmazni a kreativitást nem sok sikerrel

� Biológiai megközelítés:
� Lateralitás vizsgálata: a kreativitás bizonyos komponenseinek a helye 

különböző agyterületeken van, de a kreativitás önmagában mindkét 
agyféltekét magában foglalja, jelenleg ez az irányzat sem tud választ 
adni a kreativitásra

� Nincs kreativitásért felelős génünk



Kreativitás –Csíkszentmihályi

� A legkreatívabb embereket a munkájuk, a 
tevékenységük motiválja

� Ilyenkor annyira belemerülnek a folyamatba, a 
tevékenységbe, hogy elveszítik időérzéküket, figyelmük 
a külvilágról az alkotói folyamatra, a belső történésekre 
irányul, megfeledkeznek a mindennapok problémáiról

� Csíkszentmihályi ezeket a tapasztalatokat 
csúcsélményeknek nevezte

� A kutatásai Rogers és Maslow elméletén alapulnak
� Elméletének lényege a flow (áramlat) élménye: 

csúcsélmények megtapasztalása, átélése
� A kreativitás nemcsak az egyén szintjén, hanem 

csoport, társadalom, kultúra, történelmi korszak szintjén 
is jelen van



A kreativitás komponens alapú
felfogása – Amabile (1996)

Feltevései:
1. A kreativitás hétköznapi szintje és a kiemelkedő kreatív alkotások 

egy kontinuumon helyezhetők el.
2. Egy adott személy tevékenységében a kreativitás különböző

szintjei figyelhetők meg.
3. Gyakran megfigyelhető, hogy egy személy és egy terület 

passzolnak egymáshoz.
4. Az életkor, amelyben a kreativitás csúcsteljesítményei a 

különböző területeken megszületnek széles határok között 
változik.

5. A kreativitás bizonyos határok között fejleszthető. A formális 
képzésnek fontos szerepe van.

6. Tehetség, tanulás és kognitív képességek önmagukban nem 
elégségesek a magas szintű kreatív teljesítményhez.



terület-releváns 
készségek

kreativitás-releváns 
készségek

feladatmotiváció

ide értendı:
-az adott terület 
ismerete
-technikai készségek 
szükségesek
-speciális, a területre 
vonatkozó tehetség

ide értendı:
-a megfelelı kognitív stílus
-új gondolatok/ötletek 
kialakításánál alkalmazható
heurisztikák implicit vagy 
explicit ismerete
-támogató munkastílus

ide értendı:
-a feladattal kapcsolatos 
attitőd
-a feladat elvégzésével 
kapcsolatos saját 
motivációról alkotott 
felfogás(ok)

függ:
-a veleszületett kognitív 
képességektıl
-a veleszületett 
perceptuális és motoros 
készségektıl
-a formális és informális 
képzettségtıl

függ:
-gyakorlástól
-új gondolatok/ötletek 
kialakításában szerzett 
gyakorlattól
-a személyiség jellemzıitıl

függ:
-a feladattal kapcsolatos 
intrinzik motiváció induló
szintjétıl
-megfigyelhetı extrinzik 
korlátok jelenlététıl vagy 
hiányától
-az extrinzik korlátok 
kognitív 
minimalizálásának 
egyéni képességétıl



Kreativitás újabb koncepciója – Craft 
(2002)

� Kreativitás kontinuumon helyezkedik el:

� Találmányok és eljárások, melyek megváltoztatják a 
világot

� Egy területen okoznak változást, pl.: fizika
� Helyi vagy személyes jelentősége van, személyes 

hatékonyság, megküzdés egy ismeretlen területtel, 
lehetőségek felismerése és választások

� A kreativitás nem egy olyan adottság, mellyel csak a 
legtehetségesebbek rendelkeznek, hanem olyan, mely 
mindenkiben megvan különböző mértékben, és 
fejleszthető (life-wide creativity)



Kreatív gondolkodás – Runco és 
Chand (1995)

Procedurális

Deklaratív 

Intrinzik

Extrinzik

Problématalálás Ötletképzés Értékelés

Tudás Motiváció



A kreativitás kritériumai

� Újdonság: a gondolat, a produktum, a 
produktumhoz vezető út, módszer, stb. legyen 
új az adott területen

� Gyakorlati alkalmazhatóság: a gondolat, ötlet 
legyen megvalósítható, a produktum 
kivitelezhető, realizálható

� Haladó jelleg: vigye előre, fejlessze az adott 
területen a tudást, képességet, válaszoljon az 
adott területen jelentkező problémák kihívásaira



A kreativitás szintjei - Taylor

� Kifejező kreativitás: (óvodáskor) az eredeti látásmód a 
játékban, verbalitásban, fantáziában, egyéb 
tevékenységekben közvetlenül jelenik meg

� Produktív kreativitás: (iskoláskor) tendencia a szerzett 
ismeretek alkalmazására, a technika javítására

� Újítás: változtatás a már meglévőn, új elem bevitele egy 
adott eljárásba, technológiába, így az eljárás, a 
produktum létrehozása hatékonyabb, olcsóbb, 
gyorsabb, stb. lesz

� Feltalálás: olyat létrehozni, ami eddig nem volt
� Alkotás: olyan új, nagy horderejű dolog létrehozása, 

amely alapvetően befolyásolja a társadalom, a kultúra, 
tudomány állapotát, fejlődését



Kreativitás és intelligencia

� Intelligencia, vitatott kérdések:
� Általános intelligencia vs. különálló képességek
� Öröklődés vs. környezet
� Mérése

� Intelligencia elemei, Thurstone (1938): nyelvi megértés, 
beszédfolyékonyság, számolás, téri viszonyok felfogása, észlelési 
sebesség, emlékezet, következtetés

� Intelligencia elemei, Strenberg (1985): 
� Tapasztalatokból tanulás és alkalmazásának képessége
� Absztrakt gondolkodás és következtetés képessége
� A változó és bizonytalan világ szeszélyeihez 

alkalmazkodás képessége
� Az a képesség, hogy az ember önmagát motiválja, és 

eredményesen hajtsa végre a rá váró feladatokat



Kreativitás és intelligencia

� Elsajátított ismeretek alkalmazása különböző
helyzetekben vs. a helyzetekben rejlő
lehetőségek felfedezése

� Intelligencia és kreativitás között gyenge 
kapcsolat kb.120-as IQ-ig.

� Csíkszentmihályi: a kreatív emberek nem csak 
problémamegoldók, hanem problématalálók

� Kreativitás és intelligencia különálló fogalmak, 
de a legtöbb kreatív alkotó egyben nagyon 
intelligens is



Többszörös intelligencia –
Gardner
• Minden ember 7 intelligenciaterülettel rendelkezik, melyek az agy 

különböző részeivel áll kapcsolatban (később + 1):
1. Verbális - nyelvi

2. Logikai – matematikai

3. Téri – vizuális

4. Zenei

5. Testi – kinesztéziás

6. Interperszonális

7. Intraperszonális

8. Természeti

• Minden intelligencia 3 komponensből áll:
– Képesség valódi, értéknek számító teljesítmény létrehozására
– Az életben felmerülő problémák megoldására alkalmas képességek 

készlete

– Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására


