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„Wielkości narodu nie mierzy się  jego 
liczebnością, tak, jak wielkości 
człowieka nie mierzy się jego 
wzrostem; jedyną miarą jest jego 
rozwój  umysłowy i jego  poziom 
moralny”.  
      W. Hugo 

 

Motto: 
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Henryk Saulowicz Altszuller 

1926- 1998 

„Każda metodyka jest  

dla myślenia a nie  

zamiast myślenia”. 
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Podstawowe pojęcia TRIZ: 

• Sprzeczność 

• System 

• Resurs 

• Psychologiczna inercja 

• Idealność (IWK) 
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Sprzeczności: 

1. W pogodzie, 

2. W przedmiotach, 

3. W rozmiarach,   

4. W sytuacjach, itp. 

 



 
 

System 
• Po połączeniu elementów w jedną całość, pojawiają się w 

tej całości właściwości, jakich nie ma żaden z oddzielnych 
elementów. 

• Klasy systemów:    Nadsystem, System i Podsystem 

• Przykład: 

• Nadsystem – szkoła 

• System – klasa 

• Podsystem – samorząd uczniowski w klasie 
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System w czasie: 

Pion: Nadsystem, System i Podsystem, 
rozpatrujemy w czasie: 

„Wczoraj” 

„Dziś” 

„Jutro” 
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Co to znaczy „mądry”?  
„Mądry widzi system tam, gdzie nie widzą go inni”  (TRIZ- Ekspert W. Ilinskij) 

Dzieci trzeba uczyć myślenia systemowego. 
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• Widzieć systemy - to konieczność.   

• Przewidywać ich zmiany – to konieczność.  

• Ale to nie wystarczy. 

• Trzeba umieć zmieniać systemy! 

• Nauka o zmianie systemów – TRIZ - PEDAGOGIKA 

• Na podstawie specjalnie wyselekcjonowanego banku 
zasad, metod i narzędzi skutecznego myślenia, 
konkretnych ćwiczeń rozwijających myślenie 

tworzymy kurs UMS czyli  

Uczyć Myśleć Skutecznie! 
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RESURSY 

 

 

- resursy substancjalne ( przedmioty, rzeczy, ciecze 
itd.) 

- resursy polowe ( pola magnetyczne, 
elektrostatyczne, pole grawitacji Ziemi itd., ale też: 
pole temperatur, pole naprężeń itp.. 

- resursy informacyjne ( spis właściwości jakiejś 
substancji, informacja o terminie, itp.) 
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Który więcej zje? 
 

 Wyobraźcie sobie dwa konie  
pasące się na łące. Na oko identyczne  
co do wielkości, siły, umaszczenia itd.  
Różnica jednak była: jeden miał krótki  
obcięty ogon, a drugi miał długi piękny, 
trzy razy dłuższy od ogona pierwszego 
konia.  
Który z nich zje więcej trawy, zakładając, 
że spędzają na pastwisku tyle samo czasu? 
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KRÓLIK I JAGUAR 

Dawno temu żył, był wielki bogaty Jaguar. Miał dom, z 
sadem, ogrodem i polem golfowym. Wiadomo, że 
wszystkie koty są leniwe, więc Jaguar też i po pewnym 
czasie wszystko to zarosło mu chwastami. Ogłosił więc, że 
temu, kto mu te chwasty wyplewi, da w nagrodę krowę, 
piękną łaciatą  „holenderkę”. Pierwsze dwa dni nikt, ale 
na trzeci dzień zgłosił się mały biały Królik. 
-  Co?!  Ty, taki mały i chcesz krowę?!  - ryknął Jaguar.   

-Tak!  Ja,  taki mały i chcę ci to pole, sad i ogród  
-wyplewić – odparł Królik.  
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W metodyce TRIZ 
najpierw buduje się 
tzw. Idealny  Wynik 
Końcowy ( IWK ) W 

tym przypadku 
oznacza to, że Królik 

się drapie,  młody 
Jaguar to widzi i nie 

reaguje.  
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Ale ona ma nierówne łaty! 
Wykrzyknął Królik i dalejże 
pokazywać łapką na sobie, 
jakie to łaty ma krowa, 
„przy okazji” drapiąc się do 
woli! 

 

A co byłoby, gdyby krowa 
nie była łaciata? 
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Narzędzia metodyczne TRIZ – Pedagogiki: 

- Analiza systemowa 

- Analiza resursów 

- Łańcuch przyczynowo-skutkowy 

- Drzewo celów 

- Idealny wynik końcowy (IWK) 
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Zasady TRIZ – pedagogiki 
 

1. Swobodnego wyboru 
2. Otwartości 
3. Aktywności 
4. Sprzężenia zwrotnego 
5. Idealności 
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W dowolnym momencie nauczania lub 
kierowania procesem wychowawczym, 
wszędzie gdzie tylko można, należy 
pozostawiać uczniom prawo wyboru.  

Pod jednym ważnym warunkiem – prawo 
wyboru zawsze równoważymy 
świadomością odpowiedzialności za swój 
wybór!  
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Nie tylko podawać i samodzielnie 
zdobywać wiedzę - ale jeszcze 
pokazywać jej granice. Konfrontować 
ucznia z problemami, których 
rozwiązania leżą poza granicami 
obowiązującego programu. 
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Przekazywać  „otwartą” wiedzę! 

Synek pyta: Tato, czy na księżycu żyją ludzie? 

Trzy warianty odpowiedzi:  

• Naukowy: nie, tam nie ma powietrza a kosmonauci nikogo nie 
 widzieli! 

• Bajkowy: żyją małe zielone ludki i cały dzień polerują księżyc, 
 żeby teraz ładnie świecił! 

• TRIZ-owski: nie ma tam powietrza, ale są bakterie,      
 „beztlenowce” które go nie potrzebują, jest małe 
 przyciąganie więc one mogą być znacznie większe, 
 kosmonauci ich nie widzieli, ale oni wszędzie nie byli… 
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ZADANIE ZAMKNIĘTE 

Mama dała Jasiowi 20 zł i poleciła mu kupić: 

2 kg jabłek po 2,2 zł/kg, 3 kg ziemniaków po 

1,4 zł/kg i kostkę masła za 3,5 zł. Ile reszty 

powinien Jaś przynieść ze sklepu? 
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W sali przedszkolnej u 
sufitu zawieszono dwa 
sznury, tak, że jedno 
dziecko nie jest w 
stanie złapać obydwu 
końców sznurów 
jednocześnie. Nie 
pomoże podskakiwanie 
itp. Trzeba wpaść na 
sposób. Jaki? 
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WYKORZYSTYWAĆ W NAUCZANIU  

    OTWARTE ZADANIA! 

-stymulują myślenie rozbieżne 
(dywergencyjne, twórcze)  
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Obserwujemy przyrodę! 

 Zauważono, że lisy niekiedy 
wyrywają sobie pęczek 
sierści z ogona, po czym 
wchodzą do najbliższej rzeki, 
tyłem, zanurzając się niemal 
całkowicie i w ostatnich 
chwili zanurzają głowę i 
wypuszczają pęczek sierści z 
pyska. Po co one to robią? 
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EDUKACJA DLA NOWEJ ERY  
w oparciu o TRIZ - PEDAGOGIKĘ  
- Uczyć myśleć skutecznie…… 
- Uczyć myśleć efektywnie…… 
- Uczyć myśleć odważnie… 
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TRIZ – PEDAGOGIKA... i myślę skutecznie  

1.Wiem, że nie ma nierozwiązywalnych zadań. 
2. Potrafię zmieniać się, uczyć się, słuchać, 
przestawiać się, łamać szablony, stereotypy i 
nawyki. 
3. Potrafię przyznać się do błędu (pomyłki).  
4. Ufam i wierzę w argumenty a nie w 
autorytety. 
5.W każdym problemie szukam najważniejszego 
rdzenia, myślę o treści, o istocie, o sednie 
problemu. 
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6. Cały otaczający świat jest przestrzenią dla 
twórczości. 
7. Budowa systemowa świata daje przestrzeń dla 
poszukiwania niestandardowych rozwiązań. 
8. Nie zatrzymuję się na pierwszej idei jaka przyszła 
do głowy, szukam innych, analizuję przyczyny i 
skutki.  
9. Rozwijam umiejętność „ściskania”, „dociskania” 
zadania, szukania „piątego rozwiązania”.  
10. Lubię zadziwiać się, mam poczucie humoru, 
cenię intelekt.   
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Po co TRIZ – Pedagogika polskim dzieciom? 

1. Rozwój kreatywności. 

2. Samodzielne, śmiałe myślenie dywergencyjne 
(płynność słowna, skojarzeniowa, ideacyjna) 

3. Umiejętność holistycznego i „systemowego” 
postrzegania świata i rzeczywistości. 

4. Umiejętność rozwiązywania niestandardowych 
(otwartych) zadań i problemów. 

5. Zdolność dowolnego skupiania uwagi. 
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Irena Stańczak 
Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań  

w pracy z uczniem klas I – III szkoły podstawowej  
(w świetle badań eksperymentalnych) 

Wydanie I  Kraków 2013 
 

Książka dostarcza zweryfikowanych 
empirycznie (badania eksperymentalne) 
informacji o poziomie dyspozycji do myślenia 
twórczego najmłodszych uczniów i 
możliwościach stymulowania ich potencjału 
twórczego przez zastosowanie narzędzi 
metodycznych Teorii Rozwiązywania 
Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki) w 
procesie dydaktyczno -wychowawczym już na 
etapie wczesnej edukacji.  
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Kot Mądrala ( Potriaskin) 
bawi dzieci już w 14 
krajach i 12 językach 
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Aktywność OBU 
rąk podczas zajęć 
praktycznych 
warunkuje rozwój 
aktywności 
równoczesnej obu 
półkul mózgowych. 
Warunek 
bezwzględny: 
dziecko SAMO robi 
wszystko! 
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 Zalecenie: 
REGULARNIE MONITOROWAĆ 
PROCES NAUCZANIA ZA 
POMOCĄ ROZWINIĘTEGO 
SYSTEMU REGUŁ SPRZĘŻENIA 
ZWROTNEGO  
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Zasadnicza reguła: 

Maksymalnie wykorzystywać możliwości, 
wiedzę i zainteresowania uczniów, w celu 
podniesienia efektywności procesu 
nauczania-uczenia się i zmniejszenia 
uogólnionych kosztów w procesie 
wychowawczym. 
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SPRZECZNOŚCI 
WSPÓŁCZESNEJ       
EDUKACJI 
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Sprzeczność 1 

Uczymy dzieci żyć w świecie, którego sami 
nie znamy.  

Im dokładniej przygotujemy dzieci do 
życia i pracy w znanych NAM warunkach, 
tym trudniej będzie im przystosować się 
do życia i pracy w ICH warunkach, za 20 – 
25  lat!  
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Sprzeczność 2 
 
Wykształcenie powinno być wąsko 
specjalizowane, bo przecież „nie da się 
objąć nieobjętego”. Ale „wąski” 
specjalista ma trudności z przyuczeniem 
się do nowych zadań i w ogóle trudno 
mu znaleźć wspólny język ze 
specjalistami  z  innych  dziedzin. 
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Sprzeczność 3 
 
Kształcenie powinno być 
systematyczne, z podziałem na 
przedmioty nauczania, tak jak dzieli 
się nauka, na różne specjalności. 
Jednocześnie przeszkadza to w 
rozumieniu „całościowego” świata. 
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Sprzeczność 4 
 
Im wyższe wymagania stawia 
program kształcenia, tym większy 
staje się rozziew pomiędzy 
najlepszymi i najsłabszymi 
uczniami. 
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Sprzeczność 5 
 
Wykształcenie musi być drogie, 
żeby mogło być wysokojakościowe 
i jednocześnie powinno być tanie, 
ogólnie dostępne. 
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Sprzeczność 6 
Kształcenie powinno być dobrowolne, 
bo tylko wtedy jest ono maksymalnie 
efektywne i jednocześnie powinno 
być obowiązkowe, bo niekompetencja 
staje się narastającym społecznym 
niebezpieczeństwem. 
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Sprzeczność 7 
 
Żyć na wysokim poziomie socjalnym 
chcemy „dziś i teraz”!   
Inwestycje w przyszłość wymagają  
jednocześnie ograniczeń „dziś i teraz”. 



 

Dziękuję za uwagę ! 
 


