
 
 

KAIP PASITIKRINTI, KIEK MES KŪRYBINGI? KAIP ŠIĄ SAVYBĘ UGDYTI VADOVUI, O KAIP VISAI KOMANDAI? 

Atsako: Ramūnas Klyvis, „Future Leadership“ vadovaujantis partneris 

 

Iš tiesų kūrybiškumas tampa viena svarbiausių kompetencijų, būtinų sėkmingai veiklai. Šiandien kūrybiniai 
mokymosi metodai vertinami, kaip viena aukščiausių mokymosi formų. Psichologai kūrybiškumą vertina, kaip 
vieną aukščiausių saviraiškos formų. TOP vadovai kūrybiškumą šiandien įvardina, kaip bene kritiškiausią 
modernios lyderystės charakteristikų. 
 
Kūrybiškumas nėra įgimtas dalykas, kūrybiškumo išmokstama, kaip ir kiekvieno įgūdžio, kurį siekiame įvaldyti.  
 
UŽDUOTIS: Klasikiniam kūrybiškumo testui reikės paprasto dalyko, pvz.: arbatinio šaukštelio. Per dvi minutes 
sugalvokite ir užsirašykite trisdešimt alternatyvių šio šaukštelio panaudojimo galimybių, kurios nesusijusios 
su jo tiesiogine paskirtimi, pvz.: plaktukas vinims kalti, kastuvėlis ir t.t. Kuo daugiau idėjų užrašysite, tuo 
daugiau jų pasirodys originalios. Kažkas užsirašys 30, kažkas 25, kažkas virš 15 ar gal mažiau. Bet akivaizdu, 
kad kiekvienas žmogus sugebės rasti aibę kūrybiškų sprendimų. Reiškia visi mes esame kūrybiški. Tik 
gyvenimo “mokyklose” tai pamirštame. Skirtingi rezultatai reikš tik tai, kaip dažnai kūrybiškumo “raumenį” 
naudojame ir treniruojame. O čia, kaip sporte, kuo daugiau ir sistemingai treniruojiesi, tuo rezultatai bus 
aukštesni. 
 
UŽDUOTIES REZULTATAI: Ką gi jie parodo? Pirmiausia bendrą kūrybiškumą – kuo daugiau variantų 
sugalvojote, tuo šis jūsų „raumuo“ dirba geriau. Originalumą - kiek skirtingų, tarpusavyje nesusijusių prasmių 
sugalvojote. Lankstumą - kiek sričių jūsų idėjos apima (daržas, sportas, namai, o gal net aviacija ir pan.). 
Detalumą - kaip detaliai aprašėte šias idėjas. 
Įdomiausia, kad atlikę šitą testą kitą dieną, rezultatus gausite neabejotinai geresnius. Keiskite objektus, 
junkite po keletą objektų tarpusavyje ir lai tai tampa jums apšilimo pratimu prieš kiekvieną darbo dieną, kartu 
ar vietoj kavos puodelio. 
 
KITI PATARIMAI, KAIP UGDYTI KŪRYBIŠKUMĄ: 
 

- Įpraskite užsirašinėti idėjas. Įsigykite patogią ir paprastą knygelę, tuščiais lapais, kurią nuolatos 
turėkite su savimi bei užsirašykite ar nusipieškite jos puslapiuose kilusias idėjas ar įžvelgtas sąsajas. 
Ne vienas daug pasiekęs lyderis jums atvirai prisipažins, kad tokią knygelę laiko net prie savo lovos 
naktį, kad „susapnavus“ idėją, galėtų ją nedelsiant užsirašyti. Kitaip po kelių minučių ji nugrimzta 
užmarštin. 

- Reikia smalsauti. Ugdytis gebėjimą stebėti ir pastebėti detales. Tuo tikslu eikite dažniau pasivaikščioti. 
Skirkite laiko sau. Susikurkite ritualą. Keiskite maršrutą, stebėkite pastatus, gamtą, žmones. 
Mėginkite savo pastebėjimus sujungti tarpusavyje. Bent pusvalandžio pasivaikščiojimas aplinkoje, 
kurioje iki šiol nebuvote, anot statistikos, paskatina kūrybiškumą net iki 60%. 

- Pažvelkite į problemą kitaip. Kai susiduriame su iššūkiais, mes dažniausiai juos sprendžiame tipiniais, 
mums jau žinomais metodais. Tam, kad sukurti kažką naujo, turime atsiriboti nuo savo Žinojimo. Čia 
kaip su tuo šaukšteliu. Ugdykite savo kūrybiškumą keisdami objektų prasmę. Darydami tai reguliariai 
būkite atkaklūs. Atkaklumas siekiant savo tikslų - dažniausiai vainikuojamas sėkme. 

- Susikurkite apribojimus. Priešingai nei visi mano, laiko ir resursų apribojimai skatina kūrybiškumą. 
Kuo labiau esi įrėmintas, tuo kūrybiškesni sprendimai ateina į galvą. Ir žinoma priimkite visas idėjas, 
neatmeskite jų. Dažnai idėjos aplenkia laiką. Prieš keliasdešimt metų fantastai rašė apie skraidančius 
automobilius, šiandien tai netolima realybė. Junkite net ir labai nesujungiamas idėjas, galbūt šiuo 
metu netinkamas laikas, bet atėjus tam tikram momentui šios idėjos pasirodys vertingomis. 

 


