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1. Funkcionalus kūrybiškumas: žmogiškieji ištekliai, kompanijos kultūra ir
neįprastos aplinka
1.1. Kaip įmonėje vertinamas ir matuojamas kūrybiškumas?
Kad kūrybiškumą būtų galima įvertinti ar išmatuoti, kūrybingas idėjas reikia iš anksto „užregistruoti“ Visa tai
siejama su metodais, kurie kompanijoje naudojami kūrybiškumui skatinti, kad kūrybingos idėjos kompanijos
darbuotojams būtų atviros ir aiškios.
Skatinant kūrybiškumą svarbu nustatyti skirtumą tarp įmonės resursų. Didesnės įmonės turi daugiau
priemonių kūrybiškumui skatinti. Šiose įmonėse naudojamos pasiūlymų dėžutės, statomos strateginėse
vietose, ekranai, dalijami lankstinukai ir t.t. Žinoma, situacija MVĮ visai kitokia: tik nedaugelis jaučia poreikį
kūrybiškumui skatinti ar kūrybingoms idėjoms kaupti. Tai galima iš dalies paaiškinti tuo, kad mažesnės
įmonės turi mažiau žmogiškųjų ir finansinių išteklių, skirtų šiam dalykui ir tai galima daug paprasčiau
pasiekti per uždarus organizacinius santykius.
Didesnės kompanijos dažniausiai idėjas pristato raštu, o tuo tarpu situacija MVĮ kiek kitokia, nes čia idėjos
pristatomos nesilaikant tokio formalumo. Tačiau visais atvejais geriausius rezultatus galima pasiekti tuomet,
kai pasiūlius idėjas, jos yra tikrinamos neatmestinai, o gerai įvertinus. Pavyzdžiui, darbuotojai, kurie skiria
daug laiko ir energijos pasiūlymams teikti, dažnai susierzina, jeigu kompanija per tam tikrą laiką jų
pasiūlymų neperžiūri, ir ateityje šie darbuotojai gali apskritai neteikti pasiūlymų.
Todėl įmonė, kuri siekia produktyvumo, turi neatidėliodama peržiūrėti pateiktas idėjas. Atidėdamos
įvertinimą, kompanijos daro žalą ne tik darbuotojams, bet ir sau.
Kriterijai, naudojami nustatyti, ar idėjos vertingos, tiesiogiai siejami su programos tikslais ir daugeliu atveju,
jie atsako į šiuos klausimus:


„Ar idėja padės kompanijai taupyti pinigus?“



„Ar idėja padės kompanijai gerinti produktyvumą ir darbuotojų darbo sąlygas?“

Įdomu tai, kad dauguma kompanijų teikia pirmenybę toms idėjoms, kurios yra grupės darbo rezultatas, o ne
atskirų asmenų.
Paskutinis svarbus aspektas yra atlygio sistema. Skiriamos dvi kategorijos. Pirmoji – tai išoriniai atlygiai
(angl. extrinsic rewards), pvz., piniginės premijos ar taškai, skiriami darbuotojams ir naudojami privilegijoms
ar dovanoms gauti. Į antrąją kategoriją patenka daugiau simboliški atlygiai, pvz., „garbės ženklai“ ar vieša
apdovanojimų ceremonija. Darbuotojai, kuriems atlygino už jų idėjas, teigia, kad didžiausias malonumas yra
simboliškas jų darbo pripažinimas.
Vienas populiariausių metodų, skirtų idėjoms vertinti ir didinti jų potencialą, yra „Kriterijų matrica“ (angl.
“Criterion Matrix”).
„Kriterijų matrica“ yra kokybiška įvertinimo technika, įgalinanti bendrą ir konstruktyvią asmenų grupę
greitai atpažinti, kurios idėjos ar veiksmai atrodo perspektyvūs atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus ar
požymius. Kriterijų metodas gali būti taikomas daugeliui praktinių aplinkybių:


Kurti idėjas naudojant skirtingus sprendimo procesus
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Kurti kriterijus. Paprastai juose bus šie kriterijai: išlaidų ir pelno, techniško įgyvendinimo, laiko
apribojimo, priimtinumo, naujovių, ir kiti kriterijai, būdingi tik tam tikroms aplinkybėms



Pagal visus kriterijus vertinti idėjas. Priimtinesnėms idėjoms rekomenduojama naudoti “+”, o mažiau
priimtinoms “-”. Elementai, kuriuos paprastai sunku užkoduoti, žymimi “?”. Šis metodas padeda greitai
atpažinti perspektyvias idėjas.



Komanda, pakeisdama kriterijus, visada turi galimybę pertvarkyti matricą.

Taikant šias pakopas komandos nariai įgija didelį bendrą supratimą apie esamą situaciją. Tuomet atsiranda
ir bendras sutarimas. Iš tikrųjų, jeigu komandai nepasiseka greitai užbaigti matricos, tai tampa signalu, kad
komanda yra nevisiškai suformuota.
1.2. Kaip ugdomas kūrybiškumas organizacijoje?
Kūrybiškumas yra ne tik natūralus talentas, bet ir įgūdis, kurį kiekvienas žmogus gali tobulinti ir ugdyti.
Norint kūrybiškumą ugdyti organizacijoje, reikia sujungti žmonių elgesį su aplinkos sąlygomis.
Pagrindinė atsakomybė formuojant kūrybiškumui palankią organizacinę kultūrą tenka organizacijos
vadovams, kadangi ji priima svarbiausius sprendimus. Pirminė vadovų užduotis suformuluoti ir paskelbti
aptartas vertybes. Formaliai deklaruojamos organizacijos vertybės turės poveikį tik tuomet, kai jos
atsispindės visuose vadovybės sprendimuose ir elgesyje.
Norint padėti žmonėms padidinti kūrybos potencialą, reikėtų leisti jiems daryti tai, ką jie mėgsta. Laisvė
rinktis kuo nori užsiimti leidžia labai motyvuotai siekti tikslų. Darbuotojai turėtų būti skatinami plėtoti juos
žavinčias idėjas; jų vidinė motyvacija ir kūrybiškumas darbe išaugs, jeigu vadovai sukurs tokią aplinką,
kurioje žmonės galės laisvai keistis idėjomis ir tyrinėti bendrus interesus.
Yra daug elementų, kuriančių aplinką, kurioje atskiri asmenys ir komandos skatinamos būti kūrybingos.
Jiems priklauso organizacinė motyvacija, ištekliai ir inovacijų valdymo priemonės. Organizacijos turėtų
optimizuoti valdymo lygmenis ir apdovanoti už kūrybingą elgesį ir skatinti jungtis į daugiafunkciškas darbo
grupes.
Pavyzdžiui, savęs valdymas (angl. Self-leadership) yra svarbi organizacinė priemonė, kuri padeda įmonėje
kurti kūrybiškumui palankų klimatą. Organizacijoje, kuri skatina savęs valdymą, vyks intensyvūs
kūrybiškumo procesai ir bus mažesnis atotrūkis tarp galimų ir praktikuojamų inovacijų ir kūrybiškumo. Kita
svarbi priemonė, skatinanti inovacijas ir kūrybiškumą yra darbo grupės: darbuotojai, kurie turi inovacijų ir
kūrybiškumo potencialą, aktyviai įsijungs kuomet jaus darbo grupės palaikymą. Organizacijose skatinant
kūrybiškumą, svarbus ir vadovo vaidmuo - padėti organizacijai ištverti dinamikos pokyčius bei pateikti
būdus, kaip atlikti darbą. Jeigu visa tai bus įgyvendinama sėkmingai, tokia intervencija padės ugdyti
kūrybiškumą.
Darbo vietos kūrybiškumą ir inovatyvią veiklą įtakoja ir tam tikri vadovavimo (angl. Leadership) metodai.
Vadovai, skatindami ir remdami inovacijas ir kūrybiškumą darbo vietoje, turėtų vadovautis šiomis
pagrindinėmis taisyklėmis:


Darbuotojų skatinimas laikytis „status quo“;



Platus požiūris į riziką;



Gebėjimas pasinaudoti klaidomis tobulėjime;
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Naudotis ir dalintis žiniomis ir informacija;



Susitelkimas ties nenutrūkstančiu mokymosi;



Sąžiningas ir informatyvus įvertinimas;



Kūrybingų darbo rezultatų atlyginimas;



Bendro valdymo panaudojimas; ir



Savęs paties tikrinimas.

Organizacijos intuityviai pripažįsta darbuotojų kūrybingų gabumų lavinimo svarbą kūrybiškumui stiprinti.
Tačiau techninės kompetencijos yra būtinos, nes kūrybiškumo įgūdžiai nepadės individams ar grupėms
priimti kūrybingus sprendimus su tiesioginiu darbu susijusioms problemoms spręsti.
Darbo jėgos įtraukimo į sprendimų priėmimą praktika gali būti labai veiksmingas būdas sustiprinti
darbuotojų priklausomybės, įsipareigojimo ir pasitenkinimo darbu jausmus, kurie didins kūrybiškumą.

2. Kūrybingos problemų sprendimo technikos
Kūrybiškas problemų sprendimas yra daugiau mąstymo procesas, kurio metu bandoma rasti problemos
išeitį. Tai problemos išsprendimo būdas, kai sprendimas randamas savarankiškai. Kūrybingam problemų
sprendimui reikia daugiau nei žinių ir mąstymo ir jis visada įtraukia kūrybiškumą. Kūrybiškumui reikalingos
naujovės, būdingos kuriamam gaminiui, bet tai nebūtinai reiškia, kad kuriamas gaminys turi vertę ar yra
pripažįstamas kitų žmonių. Taigi, kad problemų sprendimas būtų kūrybingas, jis turi būti vertingas, aiškiai
išspręsti nurodytą problemą, arba jį turi pripažinti tas asmuo, kuriam situacija pagerėja. Kūrybingos
problemų sprendimo technikos gali būti skirstomos taip:


Kūrybiškumo technikos sukurtos pakeisti žmogaus protinę būseną į tokią, kuri skatina kūrybiškumą.
Viena tokia populiari technika yra tokia: po įtempto sprendimo ieškojimo reikia padaryti pertrauką,
atsipalaiduoti arba numigti.



Kūrybiškumo technikos sukurtos persvarstyti problemą. Pavyzdžiui, permąstant savo siekius uždavus
klausimą „Ką aš iš tikrųjų bandau nuveikti?“, galima įžvelgti ką nors naudingo.



Kūrybiškumo technikos sukurtos padidinti šviežių idėjų kiekį. Šis būdas paremtas tikėjimu, kad didesnis
idėjų skaičius padidina tikimybę, jog bent viena jų yra naudinga. Kai kuriose šių technikų idėjos
pasirenkamos atsitiktinai (pavyzdžiui, iš sąrašo paimamas bet koks žodis), galvojama apie nenorimų
situacijų panašumus ir viltingai tikimasi, kad sugalvota idėja ras sprendimą.

Dauguma žinomų metodų ir procesų, tokių kaip Minčių žemėlapis (angl. Mind Mapping), „Smegenų
audra“ (angl. Brainstorming), Horizontalusis mąstymas (angl. Lateral Thinking) (Edward De Bono), arba
Kūrybingo problemų sprendimo procesas (angl. Creative Prolem Solving Process) (Alex Osborn ir Sid
Parnes) apima įvairias kūrybiškumo ir kūrybingo problemų sprendimo technikas.
Elementas, kuris charakterizuoja kūrybingo problemų sprendimo aplinką yra minčių srautas. Šis srautas yra
automatiškas, nereikalaujantis pastangų, bet visgi labai kryptinga sąmonės būsena. Psichologas Mihály
Csíkszentmihályi teigia, kad minčių srautas yra protinė veiklos būsena, kai žmogus yra visiškai įsitraukęs į
savo veiklą, apibūdinama sukaupto dėmesio jausmu, visiško darbo įvykdymo ir atliekamos veiklos sėkme.
Šiuo požiūriu visi kūrybingi žmonės yra vieningi.
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3. Individualūs kūrybiškumo metodai
Naudojant kūrybinio mąstymo metodus įmonėje galima sukurti daugiau inovacijų idėjų ir tuo pačiu plėtoti
inovacinę kultūrą. Kūrybinio mąstymo technikos gali būti taikomos beveik kiekvienoje įmonės veiklos
srityje: strategijos kūrime, planavime, produktų kūrime, paslaugų gerinime, finansų valdyme, žmogiškųjų
išteklių valdyme, informacijos valdyme, programinės įrangos kūrime, kokybės vadyboje ir pan. Pateikiame
keletą pagrindinių kūrybinio mąstymo metodų.

3.1. Minčių žemėlapis
Minčių žemėlapis (angl. Mind Mapping) yra individualaus Smegenų šturmo metodas sukurtas T. Buzan
(2002). Minčių žemėlapis – tai diagrama, kuri naudojama pavaizduoti žodžius, mintis, užduotis ir kitus
dalykus, susijusius su arba yra išsidėsčiusius aplink reikšminį žodį ar mintį bei atspindinti semantinius arba
kitus ryšius tarp informacijos dalių. Elementai išdėstomi intuityviai pagal sąvokų svarbą ir yra suskirstomi į
grupes, šakas ir sritis.
Minčių žemėlapiai dažniausiai naudojami mokantis, kolektyviai aptariant idėjas, atminties lavinimui,
vizualiniam mąstymui, problemų sprendimui. Taip pat šią priemonę rekomenduojama naudoti kuriant,
formuojant ir klasifikuojant idėjas bei jas pateikiant vizualiai.
Kaip tai veikia? Didelio popieriaus lapo viduryje užrašykite pagrindinį tikslą ir nubrėžkite aplink jį ovalą.
Tuomet užrašykite pagrindinius problemos bruožus ant šakų, einančių iš ovalo. Kiekviena šaka išsišakos į
kitas šakas ir šakeles, kol žemėlapyje atsispindės pagrindinės, tarpusavyje besisiejančios mintys. Tada galite
naudoti ryškų rašiklį, kad pabrėžtumėte pagrindinius punktus ir sujungtumėte tarpusavyje susijusius taškus
iš skirtingų šakų. Tokiu būdu galima pamatyti naujus ryšius, derinius ir mintis. Praktiški patarimai, taikant šį
metodą:
1.

Pradėkite nuo vidurio ir naudodami 3 spalvas užrašykite temą.

2.

Savo žemėlapyje naudokite paveiksliukus, simbolius, kodus ir skirtingą mastelį.

3.

Išsirinkite reikšminius žodžius ir užrašykite didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis.

4.

Kiekvienas žodis/ paveikslėlis turi būti atskiroje eilutėje.

5.

Linijos turi būti sujungtos su centriniu piešinuku. Centrinės linijos yra storesnės, susistemintos ir
aiškios. Jos plonėja tolyn nuo vidurio.

6.

Linijos ilgis turi būti vienodas žodžio/paveikslėlio ilgiui,

7.

Minčių žemėlapyje naudokite spalvas kaip savotišką kodą.

8.

Savo žemėlapyje sukurkite savitą stilių.

9.

Savo žemėlapyje parodykite ir pabrėžkite asociacijas.

10.

Stenkitės, kad viskas būtų aišku, naudokite spindulinę hierarchiją, eilės tvarką arba pagrindinius
šakų išvardinimus.
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Kartais galima vieną mintį rašyti keliose vietose. Susiekite ją su keliomis kitomis vietomis arba parodykite
santykius tarp minčių ir šakų. Tai galima išreikšti skirtingomis spalvomis, šriftu ir pan. Be to galima ne tik
rašyti, bet ir piešti. Tai tik pagyvintų diagramą.
Baigus braižyti žemėlapį, galima pradėti analizuoti minčių tarpusavio ryšius ir bendrą gauto vaizdo prasmę
problemos kontekste. Minčių žemėlapių panaudojimas ypatingai pasiteisina planuojant ir sprendžiant
strateginius klausimus. Žemėlapis padeda suprasti labai kompleksiškas situacijas, kuriose trūksta vientisumo
ir gausu prieštaravimų.
3.2. Horizontalus mąstymas
Horizontalus mąstymas (angl. Lateral Thinking), sukurtas garsus psichologo E. De Bono (2000), padeda
išspręsti sudėtingas problemas mąstant nestandartiškai. Geriausiai šį mąstymo būdą galima suprasti
pasitelkiant „kasimo į gylį“ metaforą. Naudodami vertikalų mąstymą mes, tarsi, kasame vienoje vietoje vis
giliau, kol nepasiekiame aiškių „taip“ arba „ne“ atsakymų. Naudodami Horizontalų mąstymą mes kasame
vis kitoje vietoje t.y. ieškome sprendimo aplinkinėse srityse.
Toks mąstymas yra nelinijinis ir minčių seka nėra logiškai susijusi. Atvirkščiai, yra nukrypstama į šalis,
išbandomi skirtingi požiūriai ir priėjimo taškai. Siekiant „pralaužti“ įprastą logiką, galima pasitelkti eilę kitų
metodų, pavyzdžiui, provokuoti, mąstyti metaforomis arba įsivaizduoti neįmanomus dalykus. Naudojant
Horizontalų mąstymo būdą vienai problemai galima surasti daug alternatyvių sprendimų, problemas
paversti galimybėmis bei sukurti daug naujų ir praktiškų idėjų.
Tačiau šis mąstymas iš žmogaus reikalauja lankstumo ir plataus bei atviro požiūrio.
3.3. Kontrolinis sąrašas
Kontrolinio sąrašo metodas (angl. Checklist) dažniausiai naudojamas produktų tobulinimui. Metodo esmė
yra sugalvoti kaip pakeisti produktus, paslaugas ar jų savybes pasitelkus kontrolinį veiksmažodžių sąrašą,
pavaizduotą 2 lentelėje.

2 lentelė. Kontrolinis veiksmažodžių sąrašas
Veiksmažodis

Paaiškinimas

Panaudoti kitaip

Panaudoti kitaip, nieko nekeičiant? Panaudoti kitaip, keičiant?

Pritaikyti?

Pritaikyti? Kas dar yra toks pats? Kokios idėjos iš to kyla? Ką galima
nukopijuoti?

Modifikuoti?

Pakeisti prasmę, spalvą, judėjimą, garsą, kvapą, formą? Ką dar galima
pakeisti?

Padidinti?

Ką galima pridėti? Daugiau vietos? Daugiau laiko? Dažniau? Stipriau?
Aukščiau? Ilgiau? Ploniau? Papildomos funkcijos?

Sumažinti?

Pašalinti? Sumažinti dydį? Sutrumpinti? Palengvinti? Padalinti?
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Praleisti?
Pakeisti?

Kuo galima pakeisti? Kitas laikas? Kitos medžiagos? Kiti procesai? Kitas
galingumas? Kita vieta? Kitas tonas?

Pertvarkyti?

Kitas išdėstymas? Kita seka? Kitas ritmas? Kitas grafikas?

Apversti?

Teigiamus dalykus sukeisti su neigiamais? Padaryti atvirkščiai? Apversti
aukštyn kojom? Sukeisti vaidmenis? Apsukti?

Permaišyti?

Kitoks mišinys? Kitoks išdėstymas? Sumaišyti tikslus? Sumaišyti idėjas?

Šaltinis: J.Gurevičius (2005).
3.4. „Atvirkštinė nuostata“
„Atvirkštinė nuostata“ (arba reverso) metodas, kuris (angl. The reversal procedure) leidžia kitaip pažvelgti į
problemą. Klausimas, idėja ar siekis turėtų būti apversti arba parodomi iš neigiamos pusės, t.y. atvirkščiai,
kad būtų galima sugalvoti kuo daugiau idėjų, dėl ko atsirado problema. Toks mąstymo procesas leidžia
komandai kurti su problema susijusias idėjas arba pažvelgti į problemą nauju būdu pakeičiant nuostatas.
Pakeitus nuostatas, pakeičiama ir realybė. Skirtingos nuostatos lemia skirtingus rezultatus.
Šiuo metodu galima praplėsti idėjų sąrašą, sudarytą smegenų audros sesijos metu, ieškoti papildomų
procesų ar kokybės gerinimo galimybių arba išsiaiškinti problemą ir taip atrasti daugiau galimų sprendimų.
Šios atvirkštinės technikos nauda ta, kad yra pateikiami faktai, kurie padeda dalyviams pažvelgti į situacijas
kitu būdu. Sukeitus daiktų tvarką galima išvengti įprastų tendencijų ir mąstymo įpročių. Tai sustiprina
sugebėjimą kurti naujas idėjas ir „priverčia“ žmones mąstyti „outside of the box“.
Ją gali naudoti ir atskiri asmenys, ir komandos. Patariama naudoti šį metodą ieškant problemos sprendimų,
apeinant kliūtis. Nepatariama metodo naudoti kuriant naujus gaminius, nes šiuo atveju jis nebus
veiksmingas.
Šią techniką gali naudoti visų lygmenų vadovai, darbuotojai, pedagogai ir praktikantai, tyrinėtojai ir t.t. Ją
paprastai naudoja tyrimų, inžinerijos ir projektų valdyme, rinkodaroje, gamyboje, paslaugoms ir klientams,
kokybės metrikoms ir pokyčių vadybos skyriuose.
Kaip įgyvendinti praktikoje?
1 žingsnis. Konstatuoti iššūkius.
2 žingsnis. Išvardinti nuostatas ir problemas, susijusias su pateikta problema.
3 žingsnis. Apversti nuostatas ir teiginius. Toks apvertimas nebūtinai bus atvirkštinis tam tikros problemos
aspektams. Galima pakeisti veiksmažodžius, siekius, ar bet kokius apibrėžimo žodžius. Taigi apvertimas gali
būti plačiai apibrėžiamas kaip bet koks problemos teiginio pakeitimas. Užsirašyti kiekvieno teiginio
atvirkštines nuostatas.
Pavyzdžiui, pateikiame keletą reversų:
Jeigu būtų reikalaujama, kad turi būti gerinama kompanijos pozicija, atvirkštinė nuostata būtų: „ką mes
galime padaryti, kad kompanijos pozicija tik pablogėtų?“ Jeigu problema yra kaip pagerinti bendravimą
kompanijoje, reversas būtų toks: „ką mums padaryti, kad bendravimas mūsų kompanijoje pablogėtų?
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4 žingsnis. Kiekviena atvirkštinė nuostata naudojama kaip paskata naujoms idėjoms. Aptarti kaip galima
įgyvendinti kiekvieną reversą praktikoje.
4.5. Praktiški patarimai siekiant padidinti savo asmeninį kūrybiškumą
Vienas žinomiausių kūrybiško mąstymo ekspertų Michael J. Gelb savo knygoje „Mąstyk kaip Edisonas:
penkių žingsnių sistema sėkmingo verslo link" pristato penkias pagrindines kūrybiškumo kompetencijas.
Pirmosiose trijose kompetencijose sutelkiamas dėmesys į požiūrių ir įgūdžių, būtinų atskirų inovacijų
raštingumui, kitose dviejose - į novatoriškos kultūros kūrimą.
1. Į sprendimą nukreipta mąstysena - reikia suderinti savo tikslus ir aistrą. Įsipareigoti nuolatos mokytis,
eksperimentuoti ir optimistiškai žvelgti į nesėkmes. Stenktis išlaikyti pusiausvyrą tarp optimizmo ir
disciplinos, griežtą objektyvumą klausimams, su kuriais galima susidurti kasdien ateityje.
2. Kaleidoskopinis mąstymas - nuolatos užsirašyti savo kūrybines idėjas. Praktikuotis generuoti daug idėjų,
ieškoti būdų jas panaudoti ar apjungti. Ugdyti gebėjimą mąstyti vizualiai praktikuojant minčių žemėlapį.
3. Pilnas veiksmų spektras - optimizuoti savo energiją derinant akivaizdžias priešingybes, tokias, kaip
rimtumas ir žaidimas, intensyvumas ir atsipalaidavimas, vienatvė ir darbas komandoje. Pavyzdžiui, jei Jūs
per dieną darysite 10 minučių poilsio pertraukas kas 60-90 minučių, tikriausiai geriau viską prisiminsite,
dirbsite sumaniau ir galbūt padidinsite savo šansus proveržio idėjai.
4. Vadovaujantis bendradarbiavimas - suburti įvairių sričių specialistų komandą, skatinti atvirą idėjų
mainams aplinką ir atlyginti už bendradarbiavimą.
5. Pridėtinės vertės kūrimas - sukurti naują, nuoseklią vertę klientui taikant į atitinkamą auditoriją.
Nustatyti nišas rinkoje ir skatinti savo komandą kūrybiškai mąstyti apie tai, kaip išnaudoti jas. Sutelkti
dėmesį į įsimintinus rinkoje esančius prekės ženklus.
Dauguma kūrybinių organizacijų skatina idėjų demokratiją. Tomo Edisono (Tai vienas produktyviausių
išradėjų pasaulyje, užpatentavęs 1093 išradimus, tarp kurių yra fonografas, diktofonas, kineskopas, elektros
kėdė ir kt. 1876 m. Edisonas įkūrė pramoninę technologijų laboratoriją, kuri buvo pirmoji įmonė, ieškanti
technologijos naujovių ir kontroliuojanti jų gamybą) darbuotojai žinojo, kad jų vadovas buvo pasaulinio
lygio genijus. Jis buvo žinomas ir dėl savo kolegialumo visiems savo darbuotojams. Buvusieji darbuotojai
Dyer ir Martinas rašė: „Jis diskutavo ir ginčijosi su mumis visais taip, lyg jis būtų to paties lygio kaip visi kiti".
Kuomet darbuotojai visuose lygmenyse žino, kad jų mąstymas vertinamas ir gerbiamas, tai skatina jų
konstruktyvų mąstymą.
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