
O niekreatywnej kreatywności 

 Prawdopodobnie tekst, który właśnie powstaje na moim laptopie przybierze raczej 

formę  apelu niż eseju, może takiego esejo – apelu - odezwy … zobaczymy. W końcu ma być 

o twórczości. Kiedy myślę: twórczość w edukacji, bo o takiej chciałabym słów kilka, to widzę 

dziecko i dorosłego. Ten dorosły to zwykle pani nauczycielka. I tu zaczyna się problem albo … 

problem. Dlaczego tak czy siak, problem? Ano dlatego, że jeśli jakimś cudem udało się 

przedszkolance, pomimo trwającej kilkanaście lat opresyjnej i odmóżdżającej edukacji 

szkolnej, uwolnić swoje  kreatywne dziecko w sobie,  to musi biedna żyć ze  świadomością, że  

wypuszczenie „w świat” (kolejny etap edukacji) kreatywnego dzieciaka może być działaniem 

nader ryzykownym. Takiego kłopotu nie będzie miała nauczycielka, którą udało się 

zmasowanym atakiem edukacji powszechnej tak uformować, że żadnej twórczej myśli jej 

mózg nie stworzy, bo jest zaprogramowany jako, często znakomite, ale jednak urządzenie 

powielające myśli i teorie jedynie słuszne. Tu problem polega na tym, że nieszczęsna ofiara 

systemu zrobi wszystko aby jej podopieczni, podobnie jak ona sama, potrafili perfekcyjnie 

odtwarzać,  odwzorowywać, modelować i co tam jeszcze nasz pedagogiczny słownik zapoda. 

Które dziecko, od której nauczycielki będzie miało lepsze wyniki (!) w szkole? Pierwsze, od tej 

otwartej, autentycznej, akceptującej, które z poczuciem sprawstwa odważnie wkracza w 

świat przekształcając zastaną rzeczywistość, argumentując własne wybory, domagając się 

poszanowania indywidualności czy drugie od tej ułożonej, poprawnej, funkcjonującej w 

ramach odgórnego zarządzenia i przyzwolenia, które z początku z lękiem, przedzierzgniętym 

z czasem zwykle w bunt  lub wycofanie zacznie „olewać” szkołę jako obcy i opresyjny twór. 

Jakiś procent tych „drugich”, podobnie jak ich wychowawczyni zasili szeregi tych poprawnych 

co to testy z kluczem dobrze zdadzą, może i studia skończą, ale ich wkład w tzw. rozwój 

będzie niewielki. 

  Smutna konkluzja, nieprawdaż? Prawdaż, ale dla kreatywnych to jest prawdziwe pole 

do działania. I mam tu na myśli wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na zastaną 

rzeczywistość. Chcę widzieć cel rozwijania zdolności twórczych jako imperatyw kategoryczny 

mobilizujący nauczycieli właśnie, bo to my odpowiadamy za stan rzeczy. Wiem, wygodniej 

jest być odtwórczym, to zwalnia od odpowiedzialności. Cóż, uważam, że kto nie jest gotowy 

do jej udźwignięcia, powinien natychmiast zrezygnować z zawodu. Można robić wiele rzeczy i 

czerpać z tego radość. Nie stworzymy jednostki samodzielnej, spójnej wewnętrznie, 

odpowiedzialnej i kreatywnej właśnie, jeśli sami tych cech nie posiadamy. Zniewoleni 

przepisami, ustawami, strukturą hierarchiczną, zalęknieni, rywalizujący, zniechęceni, często 

wypaleni ( i nie dotyczy to tylko starszych), ulegamy i poddajemy się bez wiary aparatowi 

urzędniczemu, który żąda od nas coraz większej ilości dokumentów, wykazów, statystyk, 

analiz, tabel, miar i czego tam jeszcze.  

 Chwała wszystkim tym dyrektorom i nauczycielom szkół i przedszkoli, którzy pomimo 

to cenią i promują kreatywność! (chyba założę kiecę i polecę organizować wiece). Szczęśliwie 

akcji takich nie brakuje, oby nie zabrakło ludzi z osobowością, odważnych, sprawczych. I żeby 

akcje te nie motywowały jedynie tych, którzy potrzebują „papiery do awansu”. Przedszkola 



mają o tyle „łatwiej”, że nie obowiązuje nas struktura lekcyjna i sytuacje edukacyjne 

rozwijające kreatywność dziecka możemy tworzyć w oparciu o np. spontaniczne wydarzenia 

(zasuszony pająk w doniczce, przyniesiony obrazek, znaleziony kamyk na spacerze, usłyszany 

nowy dźwięk itp.) O szkole mówi się, że tu zabija się kreatywność (gdzie rozwijanie myślenia 

dywergencyjnego?), bo nie ma czasu na indywidualne podejście do dziecka, wnikanie w jego 

światy, fantazje, potrzeby i oczekiwania. Ważny jest program nauczania (nie wychowania), z 

którego nauczyciel jest rozliczany.  Na tym etapie edukacji dziecko przestaje być kreatorem, 

interpretatorem rzeczywistości i staje się uczniem ocenianym na podstawie wiedzy, której 

treść i zakres jest określona przez mądrzejszych od nas (ciekawe że decydują ci, którzy od 

dawna albo wcale nie stali wśród dzieci czy przed tablicą). Dość szybko uczy się, że 

przysłowiowa trawa nie jest taka, jaką ją właśnie uczeń zobaczył (np. kolorowa, tęczowa, 

włochata), ale zielona. Kryterium zieloności trawy jest kryterium jedynym i ostatecznym 

podlegającym ocenie. Jak bowiem nauczyciel wpisze w krateczce dziennika, że uczeń widzi 

trawę włochatą? Jeśli powie o niej „zielona”, to sprawa jest jasna, uczeń posiada wiedzę i 

kratkę wypełni szóstka, a przecież o to właśnie chodzi. Dziecko się ucieszy, mama też, 

promocja do następnej klasy w kieszeni. Nie czepiam się nauczycieli szkolnych. Po prostu 

mają trudniej, choć dzieci tu starsze i „mądrzejsze” od przedszkolaków.  

  Fascynuje mnie filozofowanie dziecięce. Efektem tego typu zajęć jest logiczne 

rozumowanie, umiejętność negocjowania, czy kulturalnej dyskusji (naprawdę taka forma 

dialogu istnieje!). Dzieci chętnie używają sformułowań typu: „Nie zgadzam się z Mają, z 

panią, bo …”   Otrzymały i chętnie korzystają z prawa do odmowy, negocjacji, formułowania 

własnych myśli i poglądów. Wiedzą, że nieładnie jest mówić „nie bo nie”, bo to nie żadna 

argumentacja i brak szacunku dla interlokutora. Tymczasem najczęściej zadając dorosłym 

pytania czy domagając się uzasadnienia np. odmowy, słyszą od nas: „Nie, bo tak ma być; Nie, 

bo takie są zwyczaje, Nie, bo nie ma czasu na tłumaczenia, lub właśnie: Nie, bo nie i już!”  

 Tak sobie właśnie pomyślałam, że chyba wystąpiłam tutaj w roli rzecznika dziecka, 

któremu robimy  przysłowiową „wodę z mózgu”. To taka nasza pielęgnowana od wieków 

hipokryzja. Deklaratywnie jesteśmy za rozwijaniem kreatywności i indywidualności, ale 

rzeczywistość skrzeczy i całym swoim jestestwem zawartym w niesprawnym systemie woła: 

„Jaka kreatywność, najważniejsze są poprawność i papiery!”  

 Kreatywność potrzebuje przestrzeni, szeroko rozumianej wolności, akceptacji 

rozwiązań, krytycznego podejścia do rzeczywistości, szacunku dla twórcy i poczucia 

sprawstwa. W takich warunkach rodzi się nowa rzeczywistość.  

 Kto z Państwa takimi warunkami dysponuje?  
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P. S. Wyrażona w tekście porcja goryczy to tylko „produkt uboczny” mojej własnej 

kreatywności, cóż krytyczna ocena rzeczywistości jest fundamentem zmian. 


