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Kā identificēt bērna kreativitātes potenciālu? 

 
Kas ir kreativitāte? 
Kreativitāte nav vienkāršs un vienpusējs koncepts, bet gan komplekss konstrukts ar 
daudzveidīgām komponentēm, no kurām visas nav tieši vai netieši “izmērāmas”, tomēr 
radošo darbību datu kvantitatīva un kvalitatīva apkopošana un novērtēšana ir 
iespējama. Kreativitāte ir spēja iztēloties, radīt oriģinālas, neparastas idejas un  realizēt 
tās darbībā, tieksme radīt jaunus produktus (mākslas darbus, atziņas u.c.). Kreativitātes 
attīstības līmenis sniedz iespēju prognozēt cilvēka sasniegumus konkrētā talanta jomā. 
 
K.Urbana "Kreativitātes komponentu modelis" (Urban, 2007) ir viena no jaunākajām 
kreativitātes teorijām. Modelis sastāv no sešiem savstarpēji saistītiem komponentiem, 
kas tiek raksturoti vides kontekstā trīs dimensijās: individuālajā, grupas vai tuvās vides, 
sabiedriskajā vai vēsturiskajā, vai globālajā dimensijā, parādot, ka vide var ietekmēt gan 
kreativitātes procesu, gan rezultātu. Galvenie seši kreativitātes komponenti tiek sadalīti 
divās grupās. Viena grupa ir kognitīvie komponenti: diverģentā domāšana un darbība, 
vispārējās zināšanas un domāšanas spējas, jomai specifiskās zināšanas un prasmes. 
Otra – personības komponenti: koncentrēšanās uz uzdevumu un apņemšanās to 
paveikt, motivācija un atvērtība, tolerance pret neskaidro. 
 
Kreativitāte nozīmē jaunu nozīmju piešķiršanu parādībām, jaunas realitātes 
konstruēšanu jeb atšķirīgu risinājumu meklēšanu. Kreativitātes attīstīšana bērniem ir 
iespējama tikai tādā izglītības iestādē, kurā ievieš inovācijas, izrāda gatavību 
pārmaiņām, meklē jaunas perspektīvas. Kreativitāti veicinoša vide nenozīmē  tikai divas 
“radošas” stundas nedēļā, bet visā izglītības vidē ir bērna kreativitāti veicinoši 
nosacījumi. Runa ir par nostājām, uzskatiem, modelētu rīcību, darbības kompetenci, 
kura “darbības spēles centrā izvirza neparedzamo”  (Ebert, 1994). Tēlaini izsakoties, 
pedagogiem visu laiku jāseko kreativitātei cieši pa pēdām, vienlaikus saprotot, ka 
pamatā problēma slēpjas tajā, ka kreativitātei nav pagātnes, tā piecieš tagadni un 
dievina nākotni. 

 
Vispopulārākā kreativitātes potenciāla attīstības pieeja ir diverģentās domāšanas spēju 
veicināšana. Diverģentā jeb sazarotā domāšana ir domāšanas procesu, kura laikā tiek 
maksimāli veicināta domu plūsmas sazarošanās dažādos virzienos, meklējot oriģinālas 
idejas vai risinājumus, tāds domāšanas process uzskatāms par nozīmīgu kreativitātes 



attīstības komponentu. Diverģento domāšanu raksturo elaborācija, oriģinalitāte, plašas 
asociācijas, problēmu pārstrukturēšana un pārdefinēšana, fleksibilitāte, plūsmas 
fenomens, jūtīgums pret problēmu un jēgpilnām sakarībām, sensitivitāte un noteiktas 
personības iezīmes. 
 
Kādi ir kreativitātes identificēšanas komponenti un indikatori? 
Oriģinalitāte ir kreativitāti vislabāk raksturojošā pazīme un ietver spēju ģenerēt 
neparastas, atšķirīgas idejas, uzdrošināšanos būt atšķirīgam no citiem darbībā un paust 
atšķirīgu viedokli. Viena no oriģinalitātes iezīmēm ir problēmas redefinēšana, atrodot 
jaunus paternus/modeļus un attīstot idejas. Tā ir esošo zināšanu, atmiņas un paraugu 
izmantošana, lai radītu kaut ko jaunu, kā arī veco zināšanu un iemaņu pielietošana 
jaunā rakursā. 
 
Plašas asociācijas un iztēlošanās spējas ietver neparastu, pat attālu asociāciju 
veidošanos, kas ataino objektu savstarpējās attiecības gan pēc satura (saskares, 
līdzības, kontrasta, veselā un daļas, cēloņa un seku u.c.), gan pēc psihisko procesu 
līmeņa (jutekliskās un jēdzieniskās). Jo attālāka ir saistība starp asociāciju 
kombinācijām, jo radošāks ir domāšanas process vai tā rezultāts. (Mednick, 1962). 
Jūtīgums pret jēgpilnām sakarībām nodrošina jaunu ideju, lietu radīšanu un spēju 
paskatīties uz lietām no cita skatpunkta. Tas saistīts ar iztēli, kas veicina radošos 
procesus. 

 
Problēmu risināšana ir neparastu risinājumu atrašana, problēmas aplūkošana no 
dažādiem skatpunktiem. Jūtīgums pret problēmu raksturo domāšanas aktivitāti, kas 
notiek pirms problēmas risināšanas un palīdz saskatīt problēmas. 
 
Plūsma (eng. flow) ir spēja iegrimt radošajā procesā un piedzīvot prieku un 
gandarījumu. Cilvēks iesaistās „plūdumā”, ja sastop kādu izaicinājumu, kas nedaudz 
pārsniedz viņa spējas (Chiksenmihalyi, 1999, 2002). 
 
Elastīgums domāšanā ir spēja mainīt sākotnējās idejas un ieceres, lai izpētītu citu 
risinājumu, kā arī spēja radīt daudzveidīgas, atšķirīgas idejas, kas nepieciešamas darbā 
un mācīšanās procesā. Elastīgums atspoguļo domāšanas kustīgumu, mobilitāti un 
gatavību pielietot dažādus analīzes līmeņus.  

  



Komponenti Indikatori 
Oriģinalitāte • Spēja ģenerēt neparastas, no citiem atšķirīgas idejas  

• Spēja uzdrošināties būt atšķirīgam no citiem   
Plašas 
asociācijas un 
iztēlošanās 
spējas 

• Spēja radīt attālas, neparastas asociācijas 
• Spēja meklēt vispārinātus un abstraktus problēmas 
formulējumus 

Problēmu 
risināšana 

• Spēja problēmu noskaidrot, definēt, pārdefinēt un atrast 
risinājumu  
• Spēja ieguldīt laiku un pūles jaunu atklāsmju, iespaidu un 
zināšanu iegūšanai 
• Spēja vadīt un ģenerēt problēmu risināšanai nepieciešamās 
idejas 

Plūsma • Spēja iegrimt radošajā procesā 
Elastīgums 
domāšanā 

• Spēja interesēties par jauno, nezināmo vai neskaidro 
• Spēja atteikties no sākotnējās idejas, lai atrastu citus 
risinājumus  
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