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Įvadas
Įmonės ir organizacijos turi nuolat atsinaujinti. Norint išlikti konkurencingomis, jos turi būti
kūribiškos ir inovatyvios. Kūrybiškumas ir inovatyvumas nėra vieninteliai, tačiau būtini,
požymiai. Tai – ekonominis, socialinis ir politinis šiuolaikinės realybės kontekstas. Tačiau kas
yra kūrybiškumas? Ar jis yra tiksliai apibūdintas ir valdomas? Ar nustatydami konkrečius
būdus kaip tapti kūrybišku, mes skatiname ar ribojame savo kūrybinį potencialą? Ar galima
išmatuoti ir įvertinti kūrybiškumą?
Šioje mokymo medžiagos dalyje trumpai ir koncentruotai yra aptarti visi šie ir daugelis kitų
aspektų. Kūrybiškumas apima labai plačią sritį, tačiau šioje medžiagoje didžiausias dėmesys
yra skirtas kūrybiškumui darbo aplinkoje. Egzistuoja daug faktorių, skatinančių darbuotojų
kūrybiškumą, tačiau yra ir kliūčių, kurios jį riboja.
Bendrai kalbant, kuomet organizacijoje egzistuoja sisteminis požiūris į kūrybiškumą, jis klesti
visomis kryptimis – nuo viršaus iki apačios ir išilgai visų funkcinių padalinių. Žmonės ir jų
komandos generuoja „šviežias“ idėjas, kurios tampa komerciškai sėkmingais produktais,
paslaugomis ar procesais. Be to, sistemis kūrybiškumas nėra vien tik stambiųjų verslo įmonių
(gigantų) privilegija: žmonėms kasdien kyla tūkstančiai idėjų, kurios yra jiems vertingos ir taip
pat sukuria pagrindą ženklesniam kūrybiškumo proveržiui.
Kūrybiškumas buvo tyrinėjamas remiantis įvairiais požiūriais ir yra svarbus daugelyje
kontekstų. Dauguma jų nėra nuoseklūs, todėl sunku suformuoti aiškią ir vieningą nuomonę
apie kūrybiškumą. Be to, stengiantis jį suprasti, pastaruosius 50 metų buvo atliekami
tyrinėjimai, kurie atskleidė jam būdingą sudėtingumą ir “paslaptingumą”.
Pirmas bandymas apibrėžti kūrybiškumą yra paremtas žodyno apibrėžimu, kuriame
kūrybiškumas apibūdinamas kaip sugebėjimas “sukurti ką nors” arba “pasidaryti iš nieko”.
Jeigu turimas omenyje teoriškas paaiškinimas, kūrybiškumas yra tampriai susijęs su žmogaus
sugebėjimu kurti kažką naujo ir to pagrindas, pirmiausia, yra vaizduotės galia, kaip
sugebėjimas sukurti realų daiktą; antra, kuriant, vaizduotė tą daiktą suvokia kaip dar
neegzistuojantį.
Paprastai žodžiai „naujas“, „tinkamas“ ir „priimtinas“ yra plačiai naudojami kūrybiškumo
apibrėžimuose, randamuose literatūroje. Taigi, remiantis šiais apibrėžimais, kūrybiškumas tai naujos, tinkamos ir priimtinos sąvokos, kurias sukuria atskiri žmonės arba mažos grupės
žmonių.
Priešingai nei kūrybiškumas, inovacijos paprastai siejamos su kūrybingų idėjų įgyvendinimu
organizaciniame kontekste. Taigi, individo ir komandos kūrybiškumas yra organizacinių
inovacijų šaltinis. Be to, labai svarbu skirti kūrybiškumą nuo inovacijų. Kūrybiškumas paprastai
naudojamas apibūdinti naujų idėjų, požiūrių ar veiklos kūrimą, o inovacijos yra tokių
kūrybingų idėjų kūrimas ir panaudojimas tam tikrame kontekste. Todėl organizacijoje žodis
„inovacija“ dažnai naudojamas apibūdinti visą procesą, kurio metu organizacija kuria
kūrybingas idėjas ir paverčia jas į naujus, naudingus ir perspektyvius komercinius gaminius,
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paslaugas ir verslo praktiką, o žodis „kūrybiškumas“ apibūdina tik individų ar grupių kuriamas
naujas idėjas, labai svarbias inovacijų procese.

1. Kūrybiškumo ir inovacijų teorijos
1.1. Kodėl kūrybiškumas yra svarbus?
Dar praeitame amžiuje susiformavusią industrinę ekonomiką pakeitė žinių ekonomika, kurios
esmę atspindi visiems gerai žinomas posakis „kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį". Tačiau
šiandien turėti žinių ar informacijos nepakanka. Svarbu tai, ką su tomis žiniomis ir informacija
gebame nuveikti. Pasaulis juda kūrybiškos ekonomikos link, kur vėl ypatingai svarbi tampa
asmenybė. Pasak profesorės Viktorijos Daujotytės, „kūrybiškai veikiantis žmogus randa
netikėtus sprendimus, pamato išeitis, pasisuka nelaukta kryptimi, pamato, kas ligi tol nebuvo
pastebėta, suvokta". Todėl šiame sąvokų amžiuje mums reikia skatinti ir palaikyti mąstymą,
susijusį su kūrybiškumu ir emocijomis (angl. right-directed thinking), neteikiant pirmenybės
logiškam ir analitiniam mąstymui (angl. left-directed thinking).
Kūrybiškumas svarbus ir įmonėse - organizacijoms jo reikia prisitaikant greitai besikeičiančioje
aplinkoje, keičiant veiklos pobūdį, kuriant naujus gaminius ir gerinant paslaugas klientams.
Kūrybiškumo augimui organizacijose vadovai taiko įvairius metodus, pavyzdžiui, kūrybiškumo
mokymo programas, komandų kūrimą ir vadovavimo tobulinimą. Kūrybingos bendruomenės
taip pat padeda organizacijoms tapti daugiau išsiskiriančioms ir daugiau žinomoms dėl savo
unikalumo.
Kūrybiškumas taip pat reiškia ir pokyčius, o pasipriešinimas pokyčiams yra natūralus reiškinys.
Todėl, norint skatinti kūrybiškumą organizacijose, reikia išsamiau žinoti apie nenaudingas
reakcijas į pokyčius, pvz., idėjų atsisakymą bei dominuojančios padėties įvertinimus.
Pavyzdžiui, kažkas galvoja, kad tradicinė mokymo sistema (ypač ikimokyklinė ir pradinė) yra
„slopinanti“ kūrybiškumą. Tokiu atveju dedamos pastangos mažiems vaikams suteikti aplinką,
kuri yra palanki kūrybiškumo atsiradimui ir augimui bei skatina vaizduotę. Tuo tarpu darbo
vietoje, kompanijai įdiegus tam tikras sistemas, atsiranda rizika, kad kils pasipriešinimas
pokyčiams. Kai kuriais atvejais, egzistuojančios organizacijos taisyklės, reglamentai ir
procedūros gali trukdyti kūrybiškumui: jeigu šios taisyklės, reglamentai ir procedūros tampa
kompanijos tikslu, darbuotojai privalo jų griežtai laikytis. Taigi labai svarbu, kad organizacijose
būtų atlygio sistema (angl. reward system), kuri atlygintų už kūrybišką veiklą ir jos neslopintų.
Kai atlygio sistemos pernelyg baus už nesėkmes, jos varžys darbuotojų norą rizikuoti, bet tiesa
ir tai, kuomet perdaug sureikšminnamas individualus kūrybiškumas, atsiranda trukdžiai
slopinantys ar net neleidžiantys pasireikšti grupiniam kūrybiškumui.
1.2. Kūrybiškumo procesas
Šiandien organizacijose susiduriama su žymiai didesne konkurencine kova negu anksčiau.
Organizacijos turi nuolat keistis, atsinaujinti ir persitvarkyti, kad pranoktų technologijų
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pokyčius. Kūrybiškumo, kaip pagrindinės kompetencijos, ugdymas tampa kertiniu, nes jo dėka
sukuriama kažkas nauja ar tobulinama.
Praktikoje nėra vienintelio ir geriausio metodo kūrybiškumui siekti, ir skirtingose situacijose
turi būti pritaikomi skirtingi metodai. Tinkamai parinktas metodas yra labai svarbus siekiant
tikslų, mokantis ir tinkamai pasirenkant žmones.
Jeff De Graff ir Katherine A. Lawrence nustatė keturis kūrybiškumo tipus, suvokiamus kaip
kūrybiškumo profilius. Profilis – tai tam tikrų polinkių ir norimos veiklos, kurią atlieka atskiri
asmenys, grupės ar organizacijos, apibūdinimas bei trokštamas kūrybingos veiklos rezultatas:


Įvaizdžio profilis (angl. Image profile): tai radikalių praeities atotrūkių ir persilaužimo
idėjų, kurios gali pakeisti rinką, profilis. Turintys šį profilį individai dažnai būna
„generalistai“ arba turintys meniškų gabumų žmonės, kuriems patinka tyrinėjimai, jie yra
lankstūs, kai sprendžia problemas. Įvaizdžio kompanijos siekia sukurti kažką naujo, kas
anksčiau buvo neįmanoma.



Investicijų profilis (angl. Invest profile): turintys šį profilį individai susitelkia ties savo
veikla ir tikslais. Būtent jų kultūra pabrėžia rezultatus ir discipliną, reikalingą kurti kam
nors. Šiai grupei priklauso žmonės, dirbantys finansų ir rinkodaros skyriuose. Investicijų
kompanijos stengiasi kurti viską greičiau nei tą daro jų konkurentai.



Tobulinimo profilis (angl. Improve profile): šis profilis atspindi kūrybiškumą, kuris kažką
patobulina. Šiam profiliui priklausantys žmonės yra sistemingi, atsargūs ir praktiški.
Tobulinimo kompanijos siekia kurti ką nors geresnį nei jau esantis dalykas. Jos stengiasi
patobulinti ir praplėsti egzistuojančius gaminius nedaug juos keisdamos.



Brandinimo profilis (angl. Incubate profile): šiam profiliui priklauso žmonės, kurie tiki
kažkuo vertingesniu nei pačia verslo sąvoka ir jie užsiima verslu, kad atskleistų tam tikras
vertybes. Tokie žmonės kūrybiškumą suvokia kaip amžiną ir niekada nesenstantį. Jie dirba
žmoniškųjų išteklių, mokymo ar organizacijų tobulinimo srityse. Brandinimo kompanijos
stengiasi kurti tvirtus dalykus, kuriuos vertina bendruomenė.

Žinoma, priklausomai nuo aplinkybių, kitos kūrybiškumo rūšys taip pat yra svarbios.
Kūrybingos praktikos ir kompetencijos, kurias mes naudojame, lemia gaunamus rezultatus.
Kūrybiškumas yra keturių pakopų procesas, prasidedantis kūrybingų idėjų kūrimu, kitaip
tariant, kūrimo pakopa (angl. Generation stage), kurioje sujungiamos informacija, mintys ir
idėjos ir taip atsiranda nauji daiktai. Pirmiausia, apmąstoma kokį daiktą norima sukurti. Tada,
nugalėjus išankstinę nuomonę, renkama informacija ir ieškomos naujos galimybės. Šią
pakopą keičia kita, brandinimo pakopa (angl. incubation stage), būtina gimstančioms
idėjoms. Šioje stadijoje veikia pasąmonė, kuri padeda gimti daugybei neįprastų ar radikalių
idėjų. Pasąmonės būsena mums puikiai padeda išsilaisvinti iš taisyklių, kurias patys
nustatome kūrybiškumo atsiradimo pakopoje. Kad idėjos būtų perkeltos į realybę, reikia
kritiškiau vertinti kūrybingas pasekmes, formuoti rezultatus ir sukurti tokias sąlygas, kurios
leistų idėjai būti sėkminga. Ši stadija yra žinoma kaip įvertinimo pakopa (angl. Evaluation
stage), kai idėjos yra apsvarstomos ir pasirenkamos tik tos, kurios bus įgyvendintos.
Galiausiai, įgyvendinimo pakopos (angl. Implementation stage) metu, kūrybingos idėjos yra
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paverčiamos realybe. Kad idėjos būtų įgyvendintos, reikia, kad dalyvautų kiti asmenys ir
suteiktų reikalingą paramą. Ši pakopa taip pat siejama su finansavimu ar kitais ištekliais. Prieš
pristatydami naują idėją, ją turime apsvarstyti. Į tokį procesą įeina įtaka kitiems žmonėms,
finansų ieškojimas, įvairių variantų bandymas, kurie užtikrina, kad idėja yra praktiška.
Pasišventimas ir sunkus darbas yra neatsiejami nuo inovacijų, bet reikia ir ištvermės bei
atkaklumo.
1.3. Kūrybiškumo charakteristikos
Žmonės skiriasi ne tik kūrybiškumo lygiu, bet ir savybėmis, kuriomis išreiškia kūrybiškumą.
Micheal Kirton žurnale teigia, kad yra du kūrybingų žmonių tipai: adaptuotojai (angl.
Adaptors), teikiantys pirmenybę dirbti sistemoje, kad patobulintų gaminius, ir novatoriai
(angl. Innovators), ignoruojantys sistemą ir užsiimantys radikalesniais sprendimais.
Adaptuotojai prisiderina prie esamų sąlygų, dirba efektyviai ir mėgsta nagrinėti kelias idėjas
vienu metu, o novatoriai nesistengia prisiderinti prie esamų sąlygų, dirba neefektyviai ir
idėjas tik propaguoja. Adaptuotojai stengiasi tobulinti dalykus, o novatoriai – viską daryti
kitaip.
1 lentelė. Skirtumai tarp adaptuotojų ir novatorių
Adaptuotojai

Novatoriai

- Mėgsta dalykus tobulinti;

- Mėgsta viską daryti kitaip;

- Siekia įgyti tokias profesijas, kurios skatina
stabilumą, pasižymi atsakingumu ir
gamyba;

- Renkasi
tokias
sritis,
kaip
pvz.,
marketingas, kuriame aplinkybės pastoviai
keičiasi (ir vyrauja nežinomybė);

- Formuluoja idėjas labai
pirminių problemos faktų.

- Spręsdami problemą mieliau pristatys
naujas idėjas ir keis problemos elementų
tarpusavio ryšį.

nekeisdami

Šaltinis: http://www.brainstorming.co.uk/contents.html

Nepaisant šių prielaidų, būtina apibrėžti pagrindines kūrybiškumo charakteristikas:
Motyvacija – tai investicijų į emocijas matas, padedantis žmonėms nugalėti natūralią inerciją
ir, prasiveržus pro esamas aplinkybes, judėti link trokštamų dalykų. Atstumas tarp esamų
aplinkybių ir troškimų sukuria emocinę įtampą, kuri priverčia kurti kažką naujo. Šis troškimas
tampa energija, skatinančia kūrybingą procesą. Kitaip tariant, tam, kad būtų pradėtas
kūrybingas procesas, kiekvienam asmeniui ir kompanijai reikalinga motyvacija. Atsiradus
motyvacijai, kyla smalsumas, o vėliau ir baimė. Smalsumas yra neatsiejamas nuo naudingos
informacijos paieškos; vėliau jis kažką nežinomą ir pavojingą paverčia įveikiamu, įdomiu ir
naudingu. Tačiau tokia nežinomybė dažniausiai baugina. Kai žmogus bijo, jam sunku išlaikyti
smalsumą ir taip kai kurie labai išsigandę žmonės gali smalsumą visiškai prarasti
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Ryšių nustatymas ir jų suardymas būna tokiame darbe, kuriame reikalingas kūrybiškumas.
Suardymas – tai griežtai nustatytų prielaidų, nustatančių ką tam tikroje situacijoje galima
daryti ir ko negalima, sulaužymas. Bet jeigu žmonės labiau kūrybingi tik tam tikroje srityje, tai
gali tapti kliūtimi naujiems atradimams. Žiūrėjimas į informaciją iš skirtingų disciplinų gali
padėti suardyti esamus minčių vingius ir senus įsitikinimus. Šis būdas naudingas naujų ryšių
atradimui.
Ir galiausiai, įvertinimas: anksčiau ar vėliau žmogus turi priimti sprendimus, bet naujos idėjos
nėra visiškai išbaigtos ar tinkamos priimti ar atsisakyti. Jas reikia aptarti, pakeisti ir pritaikyti
savo poreikiams prieš nusprendžiant, ar jos vertingos. Idėjų įvertinimas baigiasi tuo, kad jų
atsisakome arba jas priimame ir taip aktyvus, smalsus ir kūrybingas protas pasiruošia spręsti
kitus klausimus.
Gerhard Fischer teigia, kad reikia akcentuoti socialinę kūrybiškumo prigimtį. Laisvo proto
galia yra pervertinama ir nors visi sako, kad kūrybingi asmenys dirba atsiskyrę, mūsų protiniai
gabumai ir kūrybiškumas atsiranda bendraujant su kitais žmonėmis. Kūrybiškumas
neatsiranda proto gilumoje, bet kyla sąveikaujant žmonių mąstymui ir sociokultūriniam
kontekstui. Tačiau tai nereiškia, kad individualus kūrybiškumas turėtų būti laikomas
nereikšmingu. Priešingai, kūrybiškumas privalo turėti elementą „ir“, o ne „prieš“, atsiradus
ryšiui tarp individualaus ir socialinio kūrybiškumo.
Gilbert Tan išskiria tris svarbias kūrybiškumo dalis, t.y, kūrybiškumo pagrindą, kompetencijas
ir paramą.
Kūrybiškumo pagrindas (angl. Foundation) reiškia įsitikinimus. Ir darbuotojai, ir vadovai
privalo turėti teigiamą įsitikinimų sistemą. Darbuotojai turi galvoti apie save pozityviai ir
tikėti, kad gali būti kūrybingi, o vadovų (ar prižiūrėtojų) įsitikinimai pavaldinių atžvilgiu taip
pat turi būti teigiami. Kompetencijos (angl. Competencies) reiškia tai, kad asmuo, norėdamas
būti kūrybingu, turi būti kompetentingas. Reikia, kad darbuotojų kūrybiškumas susijungtų su
techniniais įgūdžiais ir žmoniškaisiais santykiais tam, kad organizacijose būtų efektyvus ir
vadovai būtų autoritetu darbuotojams. Galiausiai, parama (angl. Support) reikalinga dėl to,
kad šalia kompetencijų, darbuotojams reikia organizacijos paramos, kad būtų kūrybingi.
Nepaisant to, kūrybiškumo teorija teigia, kad kūrybiškumas būtinas organizacinėms
inovacijoms darbo vietoje, ir kai darbo aplinka skatina idėjų kūrimą, dalinimąsi žiniomis ir
kūrybingu problemų sprendimu, asmenys tokioje aplinkoje sugalvos tokias kūrybingas idėjas,
kuriose bus unikalių sąvokų bei bus galima kitaip panaudoti jau egzistuojančias sąvokas. Tokiu
būdu kūrybingos idėjos gali būti naudojamos sprendžiant problemas, tobulinant procesus ir
kuriant naujas paslaugas ir/ ar gaminius.
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