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RacionalitRacionalitáás s éés intus intuíícicióó
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(Topcu Katalin nyomán)
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RacionRacionáális lis éés intuits intuitíív gondolkodv gondolkodááss

IntuitIntuitíív gondolkodv gondolkodááss
a leheta lehetőősséégek gek 
kereskereséésese
nagy knagy kéépzelpzelőőererőő
rréészek szek 
öösszeksszekööttéésese
az egaz egéésszelsszel
szintetizszintetizáálláás s 
kkéépesspesséégege
éérzelmekre rzelmekre 
hagyatkozhagyatkozááss
öösztsztöönnöös tuds tudááss

RacionalitRacionalitááss
a vala valóószszíínnűűsséégek gek 
kezelkezeléésese
kategorizkategorizáálláás, s, 
differencidifferenciáállááss
szszéétvtváálasztlasztááss
deduktivitdeduktivitááss
okozati okozati 
kapcsolatok kapcsolatok 
felismerfelismeréésese
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Logikus Logikus éés intuits intuitíív problv probléémamegoldmamegoldóók I.k I.

LOGIKUS LOGIKUS 
problprobléémamegoldmamegoldóó

analitikus, logikus analitikus, logikus 
gondolkodgondolkodááss

ererőős verbalits verbalitáás s éés s 
szszáámmííttáási funkcisi funkcióó

jobban reagjobban reagáál a l a 
szszóóbeli instrukcibeli instrukcióókrakra

konformistkonformistáábbbb

INTUITINTUITÍÍV V 
problprobléémamegoldmamegoldóó

ererőős szintetizs szintetizáállóó
kkéépesspesséég, intug, intuíícicióó

gyenge nyelvi gyenge nyelvi 
kifejezkifejezőőkkéészsszséégg

jobban reagjobban reagáál a l a 
vizuvizuáális instrukcilis instrukcióókrakra

kevkevéésbsbéé konformistakonformista
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Logikus Logikus éés intuits intuitíív problv probléémamegoldmamegoldóók II.k II.

LOGIKUS LOGIKUS 
problprobléémamegoldmamegoldóó

szereti a jszereti a jóól definil definiáált lt 
feladatokatfeladatokat

szisztematikusszisztematikus

kköönnyen felidnnyen felidééz z íírott rott 
szszöövegetveget

ttéényekre koncentrnyekre koncentrááll

szekvenciszekvenciáálisan lisan 
veszi szveszi száámba az mba az 
öötletekettleteket

INTUITINTUITÍÍV V 
problprobléémamegoldmamegoldóó

szereti a nyszereti a nyíílt lt 
feladatokatfeladatokat

felfedezfelfedezőő ttíípuspus

ererőős a s a 
kkéépzelpzelőőererőővel vel 
rendelkezikrendelkezik

elvekre koncentrelvekre koncentrááll

kkéépes kezelni a pes kezelni a 
kapcsolkapcsolóóddáásokatsokat
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Logikus Logikus éés intuits intuitíív problv probléémamegoldmamegoldóókk

szisztematikus felfedező

zárt 
feladatok

nyílt 
feladatok

tények elvek

szekvencia hálózat

analízis szintézis

http://www.youtube.com/watch?v=nEv7S1zZYpk
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IntuIntuíícicióó –– megmegéérzrzééss

IntuIntuíícicióó: : (latin) (latin) intueriintueri –– belelbeleláátni, rtni, ráálláátni tni 

GGöörröög filozg filozóófusokfusok: k: köözvetlen gondolat vagy zvetlen gondolat vagy 
megmegéértrtéés, amely s, amely nemnem kköövetkeztetvetkeztetééssen alapulen alapul

KantKant: az intu: az intuíícicióó az az a priori tuda priori tudáásst t 
szintetizszintetizáálja a jelennellja a jelennel

Carl Gustav JungCarl Gustav Jung: : tudattalan ktudattalan kéépesspesséégg a a 
lehetlehetőősséégek gek éészlelszleléésséérere

SchultzSchultz: tapasztalat, tud: tapasztalat, tudáás, gondos elemzs, gondos elemzéés, s, 
éértrtéékelkeléés, a teljes ks, a teljes kéép p áátltlááttáássáának nak kkéépesspessééggee
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SzerencsSzerencséés els előőrelrelááttááss

„Bizonyos dolgokat nem kell 
megbeszélni, mert érezni lehet a 
megoldást.” (Sir David Simon)

„Olyan döntés volt, amit az 
égvilágon mindenki hibásnak 
tartott, még a legjobb barátaim is; 
de én éreztem, hogy van 
keresnivalónk.” (Richard  Branson)

„Innen, a társaság központjából nem nagyon megyünk bele 
minden apró dologba – de mindenről van valami sejtésünk.”
(Jack Welch)
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Mikor hasznMikor hasznááljuk az intuljuk az intuíícicióót?t?

Intuitív módon érzékelünk egy problémát

Automatikus válaszunk van a 
gyakorlat és a tapasztalat alapján

Az információt és a tapasztalatot 
szintetizáljuk

Eredményeinket számszerű adatokkal vetjük 
össze

Gyors, megvalósítható, elfogadható
megoldásra jutunk

(Aczél Balázs nyomán)
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IntuIntuíícicióó –– a hatodik a hatodik éérzrzéékk

(Malcolm Gladwell: Ösztönösen: A döntésről másképp. HVG. 2005)

„Braden legnagyobb 
bosszúságára, 

azt nem tudja, 

hogy honnan tudja…”

Vic Braden
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RacionRacionáális vs. intuitlis vs. intuitíív gondolkodv gondolkodááss

RacionRacionáálislis

LassLassúú

MegerMegerőőltetltetőő

MunkaigMunkaigéényesnyes

IntuitIntuitíívv

GyorsGyors

Nem fNem fááradsradsáágosgos

ÉÉszlelszlelőőkkéépespes

(Daniel Kahneman)
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AjAjáánlott olvasmnlott olvasmáányok magyar nyelvennyok magyar nyelven

Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás, 2008

Malcolm Gladwell: 
Ösztönösen, 2005

Edward de 
Bono:  A 
kreatív elme, 
2009


