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TWÓRCZE WYKORZYSTANIE HUMORU  

PODCZAS PROWADZENIA SZKOLEŃ 

 

CREATIVE USE OF HUMOUR IN TRAININGS 

 

 

STRESZCZENIE 

 

Praca porusza temat twórczego nauczania, a konkretnie wprowadzenia humoru do procesu uczenia się, 

co zwiększa jego atrakcyjność oraz efektywność. Stosowanie humoru polega przede wszystkim na dbaniu 

o dobry nastrój w grupie i umiarkowanej atmosferze zabawy, a nie na opowiadaniu dowcipów. W pracy 

przedstawiono odpowiedzi na pytania: dlaczego warto stosować humor, w jaki sposób i kiedy efektywnie 

z niego korzystać oraz na co należy uważać.   

 

Słowa kluczowe: psychologia kreatywności, twórcze nauczanie, metodyka prowadzenia szkoleń, humor. 

 

 

ABSTRACT 

  

This work deals with the processes of creative teaching, particularly with bringing the sense of humour 

into the process of learning to make it more attractive and more effective. Using humour does not consist in 

telling jokes but in taking care of good atmosphere in the group and reasonable atmosphere of fun.  This work 

answers the questions why it is worth to use the sense of humour, when and how to use it effectively and what to 

look out for. 

 

Keywords: psychology of creativity, creative teaching, methodology of conducting trainings, sense of humour. 

 



 2 

 

WPROWADZENIE 

„Tam, gdzie jest otwarty umysł, zawsze znajdzie się jakaś granica, którą można przekroczyć.” 

Charles F. Kettering 

 

Niniejszy artykuł odnosi się do twórczego nauczania, czyli takiego podejścia 

dydaktycznego, w którym nauczyciel dba o to, by proces uczenia się był bardziej interesujący, 

ekscytujący i efektywniejszy niż tradycyjny. Twórcze nauczanie to nie to samo co nauczanie 

twórczości, to pierwsze może dotyczyć kształcenia w obrębie różnych dziedzin (np. chemii, 

języka obcego itd.) z użyciem innowacyjnych metod. Nauczanie twórczości natomiast ma na 

celu rozwój zdolności do twórczego myślenia i działania, odbywa się ono także dzięki użyciu 

oryginalnych środków dydaktycznych [1]. Choć nauczyciel, który jest kreatywny i korzysta 

z tego podczas swojej pracy (niezwiązanej z kształceniem twórczości) może modelować 

zachowania uczniów i oczywiście „przy okazji” przyczyniać się do wzrostu ich twórczości.  

W tej pracy zajmę się wybranym aspektem uatrakcyjnienia i zwiększenia skuteczności 

uczenia się – zastosowaniem humoru podczas prowadzenia szkoleń - niezależnie od ich 

tematyki. Wykorzystanie humoru w procesie uczenia się wzbudza kontrowersje, dlatego też 

moim celem jest pokazanie zasad, jak to robić w sposób właściwy. Będę opierać się na 

teoriach i badaniach naukowych dotyczących efektywności nauki oraz na własnym 

doświadczeniu pracy szkoleniowca.  

 

HUMOR A TWÓRCZOŚĆ 

 

Humor według Tamblyn (zawodowej aktorki komediowej, trenerki i pisarki) jest 

tożsamy z zabawą i kreatywnością, ponieważ we wszystkich tych przypadkach mamy do 

czynienia z zestawianiem rzeczy w nowy i nieoczekiwany sposób [2]. Jest to na pewno 

zbytnie uproszczenie, ale naukowcy także podkreślają związki humoru i zabawy 

z kreatywnością. Przykładowo Nęcka definiuje: „Zabawa to ewolucyjny wynalazek, dzięki 

któremu oddajemy się pewnym czynnościom, nie pytając o ich sens, przez co ćwiczymy 

ważne funkcje psychiczne i rozwijamy umysł. Twórczość jest dojrzałą formą zabawy” [3]. 

Natomiast Koestler uważa, że w akcie twórczym występują trzy pierwiastki rozłożone 

w różnych proporcjach w zależności od jego charakteru: 

- pierwiastek estetyczny (reakcja „ach”) 

- pierwiastek poznawczy (reakcja „aha”) 
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- pierwiastek humorystyczny (reakcja „ha, ha”). 

Autor uznaje także, że humor jest tym aspektem twórczości, który najbardziej nadaje 

się do analiz teoretycznych [3]. Podejrzewam, że Tamblyn w swojej definicji kreatywności i 

humoru odniosła się do teorii bisocjacji Koestlera. Akt bisocjacji polega na znalezieniu 

ukrytych połączeń dwóch różnych rzeczy, zjawisk, idei, dzięki czemu powstaje nowa idea np. 

rower z łódką – rower wodny. Koestler uważa, że na tym polega każdy proces twórczy [1], co 

krytycy uznają za zdecydowanie jednostronne spostrzeganie mechanizmów tworzenia [1]. 

Bez wątpienia jednak można uznać, że w wielu aspektach humor jest równoważny z 

kreatywnością.  

Twórczość jest na tyle zagadkowym zjawiskiem, że nie posiada jasno określonej 

definicji. Przyjmę więc za Szmidtem, że „jest to działalność przynosząca wytwory (dzieła 

sztuki, wynalazki, sposoby spostrzegania świata, metody działania itd.) cechujące się 

nowością i posiadające pewną wartość (estetyczną, użytkową, etyczną, poznawczą, bądź 

inną), przynajmniej dla samego podmiotu tworzącego” [1].  

 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA HUMORU W NAUCZANIU 

"Bez entuzjazmu nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego" 

Ralph Waldo Emerson 

 

Humor zwiększa skuteczność uczenia się poprzez wpływ na kreatywność, pamięć 

i motywację. 

Nęcka wśród zasad sprzyjających twórczemu rozwiązywaniu problemów, a więc 

wpływających na wzrost efektywności uczenia się, wymienia zasadę ludyczności. Polega ona 

na przyzwalaniu na atmosferę zabawy, co zapobiega nudzie i zmęczeniu oraz pozwala na 

zachowanie dystansu wobec problemu i własnego procesu myślenia. Dodatkowo zabawa 

i humor sprzyjają akceptacji nowego pomysłu - chronią go przed zbyt szybkim odrzuceniem, 

co jest poważnym inhibitorem twórczości [4]. Nastrój ludyczności wyzwala motywację 

wewnętrzną, dzięki której wykonujemy daną czynność dla samej satysfakcji, a nie dla 

zewnętrznych nagród, dzięki czemu zwiększa się jakość wykonanego zadania.   

W psychologii twórczości istnieje także pojęcie emocji „filokreatywnych” 

wprowadzone przez Kocowskiego, które oznacza emocje sprzyjające twórczemu myśleniu  

[5, 6]. Są to m.in. radość, sympatia do ludzi, zaciekawienie i inne o pozytywnym charakterze. 

W eksperymentach naukowych prowadzonych przez Vosburg wykazano, że nastrój 

pozytywny sprzyja myśleniu dywergencyjnemu  (rozbieżnemu, w którym możliwe jest wiele 
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dobrych rozwiązań) oraz płynności (zdolności do wytwarzania wielu pomysłów w krótkim 

czasie) i giętkości myślenia (zdolności do wytwarzania jakościowo różnych pomysłów i 

zmiany kierunku myślenia). Nie ujawnił się związek między pozytywnym nastrojem a 

oryginalnością i użytecznością wytwarzanych pomysłów. Wynika z tego, że, tak jak twierdzi 

Nęcka opisując zasadę ludyczności, nastrój pozytywny ucisza naszego „wewnętrznego 

cenzora”, przez co łatwiej akceptujemy pojawiające się pomysły, niekoniecznie dbając o ich 

jakość. Nastrój pozytywny nie będzie zatem raczej sprzyjał pracy nad problemami 

zamkniętymi, w których prawidłowe jest tylko jedno rozwiązanie, więc należy krytycznie 

odrzucać wszystkie gorsze pomysły [3]. 

Zatem cenną wskazówką dla szkoleniowców będzie to, by wprowadzali humor przed 

przejściem do pracy nad zadaniami otwartymi wymagającymi myślenia dywergencyjnego 

(np. opracowanie strategii marketingowych, tworzenie pomysłów na temat skutecznego 

motywowania pracowników itp.) Skuteczność myślenia będzie większa, a wybór tych 

jakościowo najlepszych powinien nastąpić dopiero w następnym etapie pracy, kiedy „minie 

euforia i powróci zdolność krytycznej oceny oraz kiedy pomysły dojrzeją i przestaną 

szokować samą tylko nowością”, o czym mówi reguła twórczego myślenia formułowana jako 

zasada odroczonego wartościowania [3]. Odnosząc się do problemów zamkniętych 

wymagających myślenia konwergencyjnego – zbieżnego (prowadzącego do jednego 

właściwego rozwiązania), zauważyłam, że rzeczywiście zbytnie rozbawienie w grupie 

obniżało poziom pracy. Zasada, którą szkoleni przyjęli, mówiąca o tym, że na etapie 

wymyślania pomysłów, każda propozycja jest dobra, powodowała często brak głębokiego 

przemyślenia prawidłowego rozwiązania i niemal zgadywanie odpowiedzi. Umiarkowanie 

pozytywny nastrój jest jednak moi zdaniem konieczny, by uczniowie czuli się bezpiecznie i 

nie odczuwali lęku przed zgłaszaniem pomysłów. W przypadku pracy nad problemami 

zamkniętymi nie należy jednak stosować humoru w nadmiarze. 

 „Kreatywność polega na tym, żeby pozwolić sobie na robienie błędów. Sztuka polega 

na tym, aby wiedzieć, których spośród nich się potem trzymać.” Scott Adams. 

 

Nawiązując od innych korzyści, wyniki badań (m.in. Isena oraz Gaspera i Clore’a) 

wskazują na to, że dobry nastrój wpływa na lepsze przypominanie sobie treści pozytywnych, 

spostrzeganie siebie jako osoby zadowolonej z życia, lepszą ocenę innych, większą 

uprzejmość oraz chęć niesienia pomocy [7]. Zatem uczestnik szkolenia w dobrym nastroju 

jest bardziej przychylny trenerowi, szybciej akceptuje jego propozycje i chętniej współpracuje 

z innymi, dzięki czemu więcej korzysta z nauki. Poziom wykonania zadań jest wyższy, 
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ponieważ dobry nastrój zwiększa motywację do pracy [7]. Przychylna atmosfera podczas 

szkolenia daje poczucie bezpieczeństwa, jest wartościowa zarówno dla nauczyciela, jak 

i ucznia.  

 

SPOSOBY WYKORZYSTANIA HUMORU W SZKOLENIACH 

„Największym dobrem, które możesz uczynić drugiemu człowiekowi, nie jest 

podzielenie się z nim Twym bogactwem, ale ukazanie mu jego własnego bogactwa.” 

Benjamin Disraeli 

 

Przez stosowanie humoru podczas prowadzenia szkoleń nie mam na myśli 

opowiadania dowcipów, choć jeśli są odpowiednio dobrane – dopasowane do tematu 

szkolenia i do odbiorców - sprzyjają nauce. Najważniejsza jest jednak atmosfera zabawy, 

która czyni proces uczenia się przyjemnym i skuteczniejszym.  

Oczywiście nie należy w tym przesadzać i ze szkolenia robić rozrywkowego spotkania 

towarzyskiego, zbytnia powaga może przeszkodzić tak samo jak nadmierna wesołość. 

Z doświadczenia wiem, że osoby szkolone o wiele lepiej uczą się w przyjaznej atmosferze, 

ale z zachowaniem ustalonych zasad pracy i konsekwencją w ich przestrzeganiu. … 

 

 

Cały artykuł (10 stron) można przeczytać w:  

 Społeczne konteksty edukacji, red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Gliwice, 2009. 
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