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ANALOGIA JAKO NARZĘDZIE AKTU TWÓRCZEGO 
 

Analogia to świadome poszukiwanie 

podobieństwa między różnymi elementami - 

znanymi i nieznanymi - w celu przenoszenia 

informacji z jednych na drugie. 

Ze względu na dziedzinę, w której 

dokonywane są poszukiwania tych 

podobieństw,  

wyróżnia się cztery rodzaje analogii. 
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PERSONALNA 

polegająca na identyfikowaniu się osoby 

rozwiązującej problem z elementami zadania, 

stawianiu siebie w miejscu rozważanego 

obiektu i wczuwaniu się w jego funkcje 

BEZPOŚREDNIA 

sprowadzająca się do poszukiwania w 

najbliższym otoczeniu lub przyrodzie takich 

rzeczy i zjawisk, które działają podobnie do 

występujących w rozwiązywanym zadaniu 

problemowym 

SYMBOLICZNA 

posługująca się symbolami przedmiotów  

i zjawisk występujących w zadaniu zamiast ich 

szczegółowego opisywania 

FANTASTYCZNA 

wykorzystująca przeżycia psychiczne i zjawiska 

występujące w marzeniach sennych do 

pokonywania trudności w rozwiązywanym 

problemie 
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ZAŁ0ŻENIA METODY SYNEKTYCZNEJ 

 

1/ Największe możliwości inwencji twórczej tkwią  

w łączeniu różnych mechanizmów myślenia  

(greckie synektikos - łączący, trzymający razem) 

 

2/ Emocje są równie ważnym, a nawet ważniejszym 

elementem procesu twórczego, co racjonalne 

myślenie 

 

3/ Posługiwanie się analogią w wytwarzaniu 

pomysłów powoduje że, przebiega ono szybko  

i prowadzi do uzyskiwania wartościowych 

rozwiązań. 
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PRZYGOTOWANIE 

SESJI 

1/Organizowanie grupy synektycznej, wybór eksperta i lidera 

2/Szkolenie grupy w posługiwaniu się analogią 

PRZEDSTAWIENIE 

ZADANIA 

1/Przedstawienie i wyjaśnienie problemu przez eksperta 

2/Zrozumienie i osobiste przeformułowanie zadania za 

pomocą analogii (zamiana niezwykłego w zwyczajne) 

WYTWARZANIE 

POMYSŁÓW 

1/Zgłaszanie pomysłów z wykorzystaniem analogii (zamiana 

niezwykłego w zwyczajne) 

 2/Rejestrowanie pomysłów przez eksperta 

PRZYJĘCIE 

ROZWIĄZANIA 

1/Wybór rozwiązań (metoda jastrzębia, wymuszanie) 

2/Ocena ze względu na możliwość realizacji 3/Zastosowanie 

rozwiązania 

PROCEDURA SESJI SYNEKTYCZNEJ 
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ZASTOSOWANIE 

1. Przygotowanie uczących do samodzielnego 

radzenia sobie w różnych okolicznościach 

życiowych i sytuacjach zawodowych 

2. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

problemów 

3. Stymulowanie uczących do myślenia zwanego 

wnioskowaniem przez analogię 
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WALORY METOD SYNEKTYCZNYCH 

1. Preferują pracę grupową uczących, której walory w 

rozwijaniu takich umiejętności kluczowych jak 

umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy, 

trudno przecenić 

2.  Wzbudzenie zaciekawienia i aktywizacji uczących, dzięki 

zastosowaniu odmiennego od znanego sposobu myślenia, 

odejście od rutynowego, ustawicznie stosowanego 

myślenia racjonalnego 

3. Uwolnienie (odblokowanie) wyobraźni i fantazji uczących 

4. Pokonanie oporów przed prezentacją własnych pomysłów, 

któremu służy odroczone ich wartościowanie 

5. Usunięcie barier psychicznych i lęku, dzięki 

wprowadzeniu elementów zabawy 
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PRZYKŁAD 

LP Cel kształcenia Zastosowana analogia 

Np. Objaśnić/rozumieć 

pojęcie: 

 

„równowaga 

dynamiczna" 

Analogia personalna:  

Substraty i produkty reakcji 

chemicznej zachowują się w 

stanie równowagi 

dynamicznej tak, jak: 

ludzie tańczący  

i odpoczywający na balu 
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Oprac. Mgr inż. Z. Anglart na podstawie materiałów M. Koszmider ŁCDNiKP, R. 

Izdebski „Metody zarządzania jakością” 
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