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KŪRYBIŠKUMAS (HORIZONTALUSIS MĄSTYMAS)

Mokymosi rezultato apibrėžimas:
Gebėjimas apmąstyti, ką žinote kitaip, ieškoti naujų sprendimų ir
alternatyvų. Išbandyti kitokius tikslo įgyvendinimo būdus naudojant tradicinę “žingsnis po žingsnio” logiką,
pasitelkiant kitokius požiūrius ir be baimės bei ryžtingai priimant pokyčius.
Mokymosi rezultato elementai:
1. Kylantis susidomėjimas
2. Idėjų generavimas
3. Rizikos prisiėmimas
4. Savimonės ir intuicijos ugdymas
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1. Kylantis
susidomėjimas:
ieškojimas kitokių
atsakymų, kitokių
naujų ir patrauklių
būdų kaip spręsti
problemas

•Problemų sprendimo strategijų
apibrėžimas.

• Naujai išmoktų žinių susiejimas su
turimomis žiniomis.

•Gebėjimas perduoti skirtingus
supratimus, idėjas ir nuomones

•Kalbos žinių apibūdinimas.

•Idėjų, sąvokų ir santykių
išreiškimas.

•Gebėjimas parodyti, kad problemos
gali būti labai naudingos, jeigu žmogus
žino kaip jas panaudoti: jos padeda
mums mokytis.

•Idėjų generavimo strategijų
apibrėžimas.
• Bendras emocijų nusakymas.
• Problemų, jų atsiradimo priežasčių
ir sprendimo būdų nustatymas.

•Universalus ir lankstus
klasifikavimas bei analizė, skirtingi
problemų sprendimo metodai.
• Problemų analizavimas.

• Gebėjimas nustatyti problemų
atsiradimo priežastį, kodėl jos
atsiranda.
• Gebėjimas pertvarkyti idėjas.

• Bendras emocijų interpretavimas.

• Gebėjimas informuoti ir perduoti
kitiems
•Gebėjimas įkvėpti aiškiai išdėstant
metodus.
•Gebėjimas sieti idėjas.
•Gebėjimas kontroliuoti savo emocijas
ir emocijas bendrąją prasme.
• Nebijojimas prisiimti riziką ir būti
drąsiam.
•Produce with mental fluidity ideas,

concepts and relations
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2. Idėjų generavimas:
Buvimas pozityviu
žmogumi. Fantazijos
naudojimas.

•Išsamus kalbos žinių apibūdinimas.

•Klausinėjimas.

• Idėjų generavimo metodų
funkcionavimo apibrėžimas.

• Analizavimas pasitelkus vaizduotę
ir humoro jausmą.

• Gebėjimas sukurti teigiamą požiūrį
ir motyvaciją.

•Pagrindinių mokslinių žinių
apibūdinimas.

• Skatinti įvairias žmonių grupes su
skirtingais profiliais ir iš skirtingų
skyrių.

• Gebėjimas kontroliuoti kaip
tinkamai ir tinkamu laiku išreikšti
norus ir mintis.
• Gebėjimas pateikti vaizdinius
(klausos, vizualinius, skonio ir t.t.),
kurie sąmoningai ar nesąmoningai
išreikštų žmonių norus.
• Parodymas, kad yra prisiimama
rizika.
•Gebėjimas pritaikyti idėjas įmonės
veikloje.
•Laisvai generuoti idėjas, sąvokas ir
ryšius.
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3. Rizikos
prisiėmimas:
Nebijojimas daryti
klaidas

•Taisyklių (ir jų lankstumo)
apibrėžimas.

• Suvokimas per intuiciją.

•Savo privalumų ir gebėjimų
perdavimas.

• Baimių, kurios dažniausiai
sunaikina kūrybiškumą, nustatymas:
nesėkmės baimė, baimė būti
išjuoktam, atsisakymo baimė,
baimė būti kitokiam.

• Universali ir lanksti skirtingų
problemų sprendimo būdų analizė.
• Nesmerkti dėl klaidų.

• Gebėjimas parodyti, kad nėra
blogai daryti klaidas (supratimas,
kad klysti yra proceso dalis)

• Pasveikinimas su sėkme (geriau
viešas)

• Gebėjimas parodyti, kad iš klaidų
mes mokomės.
• Problemų, jų priežasčių ir
sprendimų nustatymas .
• Gebėjimas parodyti, kad nebijoma
rizikuoti ir būti drąsiam (DRĄSA)
• Gebėjimas perduoti pasitikėjimą,
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai
prisiima riziką nepaisydami
pasekmių.
• Gebėjimas valdyti nepasitikėjimą,
stresą, ir nerimą.
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4. Savimonės ir
intuicijos ugdymas:
Savo prioritetų,
jausmų, būsenų ir
vidinių resursų
žinojimas; tinkamas
savęs vertinimas,
pasitikėjimas savimi.

•Pagrindinių terminų, susijusių su
emocijomis nustatymas: emocinis
žodynas

•Skirtingų emocijų tipų atskyrimas.
• Ryšių tarp emocijų ir jų poveikio
analizė.

•Gebėjimas kontroliuoti emocijas,
santykius ir jų poveikį.

•Emocijų reikšmės ir turinio
nustatymas.
•Proceso apibūdinimas: emocinės
grandinės.
•Emocinių kompetencijų
apibrėžimas ir nustatymas.

• Gebėjimas tinkamai kontroliuoti ir
perteikti emocijas.
• Gebėjimas nustatyti poreikius,
susijusius su šiais jausmais.
• Gebėjimas įvertinti savo stipriąsias
puses ir trūkumus.

•Emocijų įvardijimas.

•Gebėjimas pritaikyti savo
privalumus ir gebėjimus.

•Emocijų ir jų sudėtingumo
nustatymas.

• Gebėjimas naudoti emocinę
kompetenciją.
•Gebėjimas įvertinti ir atskirti
skirtingas emocijas pagal situaciją ir
jų išraišką.
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