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Kūrybinis rašymas/mąstymas, 

idėjų generacija 

Ričardas Diržys 

Kūrybiškumo apibrėžimas 

• Kūrybiškumas yra sugebėjimas kelti naujas 

idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, 

greitai orientuotis probleminėje situacijoje, 

lengvai rasti netipiškus sprendimus 

(Psichologijos žodynas).  

 

• Tai sugebėjimas atrasti visiškai naujus išraiškos 

arba problemos sprendimo būdus, tai visiškai 

naujų dalykų atskleidimas  

Kūrybiškumo apibrėžimas 

• Sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti 

savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis 

sudėtingoje situacijoje, lengvai ir netipiškai spręsti 

problemas. Kūrybiškumą daugiausia lemia 

individualios asmenybės savybės (vaizduotės 

lakumas, mąstymo greitumas, tikslumas, 

lankstumas, išradingumas, konstruktyvumas, 

smalsumas, motyvacinė įtampa, poreikis nuolat 

tobulinti savo veiklą), jos patyrimas, auklėjimas ir 

saviaukla. Manoma, kad kūrybiškumas nevisada 

susijęs su dideliu intelektu 



2 

Kūrybiškumas ir mokymasis 

 

 

• Ką gauname, kai mokomės? 

Ar sutinkate, kad 

• Kūrybiškumas, tai sugebėjimas 

evoliucionuoti – 1) prisitaikyti prie 

besikeičiančios socialinės aplinkos 

arba 2) kurti kažką naujo 

Kūrybiškumo sąlygos 

 

 Aplinka: 

 Santykiai, 

 Skatinimas, 

 Kultūra 

Gabumai: 

mąstymo 

lankstumas, 

vaizduotė... 

Asmenybė: 

Motyvacija, 

savarankiškumas, 

brandumas... 

Pasirengimas: 

Išsilavinimas, 

patirtis... 
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Gabumai (gebėjimai/įgūdžiai) 

• Gaunamas potencialas genetiškai 

• Labinami gebėjimai per gyvenimą 

mokantis 

• Vertinami lyginant su kitų žmonių 

gebėjimais 

• Geriausias santykis – 95 % pastangų ir 5 

% gebėjimų/talento 

Darbuotojo parengtis 

• Meistriškumas  

• Patirtis 

• Išprusimas 

• Kompetencijos 

• Keliami tikslai 

Asmenybė 

• Autonomiškumas – konformiškumas 

• Brandumas 

• Lankstumas 

• Neapibrėžtų situacijų toleravimas 

• Įtampos toleravimas 

• Socialiniai įgūdžiai 

• „Normalumas“ 

 

 



4 

Aplinka 

• Kultūra – normos ribos, etika, požiūriai 

• Santykiai su kitais žmonėmis 

• Motyvavimas ir vidinė motyvacija 

Motyvavimas ir vidinė 

motyvacija 
• Savo noru dėl savirealizacijos, ar dėl to, 

kad reikia, nes nėra pasirinkimo (čia apie 

mūzą) 

• Bambėjimo zona 

• Trys mėšlo krūvos  

• A. Maslow poreikių hierarchija 

• Lazda ir saldainis 

Sąlygos kūrybiniam darbui 

1. Autonomiškumas 

2. Meistriškumas 

3. Tinkami tikslai (iššūkis) 
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Kūrybiškumo tipai 

• Išradimų – nauja ir unikalu 

• Kūrybinis problemų sprendimas (KPS)  

• Meninis kūrybiškumas – ekspresyvus 

stilius 

 

Kūrybos procesas 

  Pasirengimas 

Inkubacija 

Įžvalga (Aha...) 

Vertinimas 
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Kūrybiškumas ir dirbtinis 

intelektas 
• Kuo skiriasi žmogaus kūryba nuo 

kompiuterinės? 

• Kas yra kūrybinis patyrimas? 

• Kaip išmokti efektyviau naudotis 

pasąmoniniu savo paties turinių 

kūrybiniame procese? 

• Kaip išsaugoti sveiką protą ir psichinę 

sveikatą? 
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Kūryba ir mąstymas 

• Kūryba kaip  
– improvizavimas – 

• Divergentinis mąstymas 
 

 

 

 

Kuriant dalyvauja įvairios smegenų sritys (ne tik dešinysis pusrutulis, 
kaip kadaise manyta). 

• Kūryba kaip  
– produkto  kūrimas – 

• Divergentinis mąstymas + 
konvergentinis mąstymas 
+ vertinimas + .... 

 

Kūrybiško problemų sprendimo 

modelių sintezė 
• Pasirengimas–žinių, faktų, įrodymų kaupimas, nuomonių ir požiūrių 

tyrimas, problemos nuojauta ir apibrėžimas;  

• Susitelkimas–intensyvus dėmesio sutelkimas į sprendžiamą 
problemą, modeliavimas, hipotezių kūrimas ir tikrinimas, papildomos 
informacijos rinkimas; 

• Inkubacinis laikotarpis–atsipalaidavimas ir atsitraukimas nuo 
problemos, veiklos pakeitimas, nereikalingų faktų pamiršimas, 
leidimas pasąmonei dirbti rūšiuojant, derinant idėjas, ieškant sąsajų 
ir integruojant;  

• Nušvitimas (įžvalga) –dažniausiai staigus įvaizdžio, idėjos, 
perspektyvos, kurie yra sprendimo pagrindas arba tolesnio darbo 
kryptis, iškilimas vaizduotėje; 

• Vertinimas-idėjos tikrinimas (teorinis -taikant įvairius kriterijus, bei 
praktinis) siekiant nustatyti jos vertę ir tolesnio plėtojimo prasmę; 

• Plėtojimas –idėjos detalizavimas, sukonkretinimas, įgyvendinimas ir 
kitų įtikinimas jos verte. 

Problemos apibrėžimai 

• Graikų k. – “užduotis”, “uždavinys” arba tai, kas 
pateikta (išsprendimui) 

• Užduotis arba ginčytinas klausimas, kurio 
išsprendimas yra susijęs su sunkumais. 

• Technikoje ir moksle: sunkumai, susiję esamos 
padėties pakeitimu į norimą padėtį, kai kliūtys 
įveikiamos pasirinktu metodu. 

• Situacija, dėl kurios aš jaučiuosi ne taip, kaip 
norėčiau 

• Subjektyvus problemos įsivardinimas 2+2=? 
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Mano santykis su problema 

1. Aukos nuostata 

2. Jokių problemų 

3. Problema – šansas sėkmei 

 

Mano santykis su nesėkme 

 

 

• Stimulas – juoda dėžė – reakcija 

• Jausmas – noras – veiksmas  

• Susitaikymas ir priėmimas 

Problemos formulavimas 

sprendimui 

• Ar apskritai pasiekiama – “sukurti amžiną 

variklį” 

• Ar adekvatu laike – “pašalinti krizės 

padarinius per mėnesį” 

• Ar priimtina morališkai – “dirbtinai padidinti 

įmonės reitingus” 
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Problemų sprendimo eiga 

1. Pastebime problemą 

2. Atskiriame nuo simptomų, įvardiname ir 
apsibrėžiame problemą 

3. Įsivardiname laukiamą rezultatą 

4. Darome ir tikriname prielaidas (subjektyvios / ne) 

5. Sprendimų alternatyvos: metodų taikymas 

6. Alternatyvų atranka, 

7. Sprendimo suformulavimas, veiksmų planas 

8. Vykdome sprendimą 

9. Kontroliuojame problemos sprendimo sėkmę 

Problemų sprendimo principai 

• Skaldyk ir valdyk – analizuoti po viena 

mažą detalę, o ne viską iš karto; 

• Lipimo į kalną strategija – vaikščiojimas ne 

tik tiesiai į tikslą, bet ir į kitas puses 

• Bandymų ir klaidų metodas 

• Transformacija – problemos pervardinimas 

į kitą problemą, kuriai mes jau žinom 

sprendimą 

1. Kaip pastebime problemą? 
 

 

1. Kai esu nepatenkintas situacija 

2. Kai kiti nepatenkinti situacija ir praneša man 

3. Kartojasi konfliktai dėl tos pačios temos / padėties 

4. Padėtis be išeities arba krizinė situacija 

5. Pakartotinai keliame tikslą, bet nepasiekiam 

6. Kai rūpinantis kokybe, specialiai ieškoma problemų 

ir jos sprendžiamos – prevencija taupo kaštus 
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2. Simptomai  priežastys  

problema 

1. Suregistruojam visus simptomus 

2. Ką žinom apie kiekvieną jų? 

3. Su kuriais kitais simptomais jis susijęs? 

4. Kada jis pasireiškia? 

5. Kodėl jis pasireiškia? 

6. Kokia gali būti jo atsiradimo priežastis? 

7. Prioritetinis jis ar antrareikšmis? 

3. Laukiamas rezultatas 

1. Ko noriu vietoj problemos? 

2. Kaip konkrečiai situacija turi atrodyti, kai problema 
bus išspręsta? 

3. Iš ko pastebėsime, kad problema išspręsta? 

 

Formuluojant rezultatą: 
– Pasvertas siekiamo rezultato dydis arba per sunkaus tikslo 

suskaldymas į tarpinius tikslus 

– Per lengvas “siekis” (be pastangų) = priemonė 

– Verbalinė išraiška (pozityvus tikslas) 

– Tikslas turi būti išmatuojamas 

 

4. Prielaidų patikrinimas 

1. Iš kur tai žinau? 

2. Kiek tai įrodyta? 

3. Kas būtų, jei tai būtų NE pagal mano 

prielaidą / nuostatą? 

4. Kokiomis ypatingomis aplinkybėmis mano 

prielaida galėtų būti neteisinga? 
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5. Būdai alternatyvoms kaupti 

1. Laisvos asociacijos / brainstorming 

2. Draugo pagalba 

3. Požiūris iš kito žmogaus perspektyvos 

4. Išverskite problemą kitaip  

5. Pakeiskite savo buvimo vietą 

6. Parašykite, nupieškite ar nubraižykite 
schemą savo minčių, idėjų 

7. Išnešiokite problemą kiek leidžia laikas 

Idėjų generavimas 

• Idėjų generavimą galima suprasti, kaip 

techninį darbą – tai kaip dartas, visi šaudo 

į vieną taikinį, kartais arti tikslo, kartais 

visai nepataiko.  

• Jei tai techninis darbas, tuomet mes 

galime pasirūpinti jo kokybe 

Rekomendacijos idėjų 

generavimui 
• Neskubėkite vertinti 

• Atraskite bent po 3 teigiamus komentarus į pačias 

įdomiausias/keisčiausias idėjas 

• Neskubėkite priimti sprendimo (pirma idėja virš 

slenksčio dažniausiai reiškia ne geriausią, o 

mažiausiai blogą iš blogų) 

• Nenustokite ieškoti kitų sprendimų, net jei vieną 

jau turite 

• Kalbėkite su kitais apie turimą problemą, klauskite 

patarimo (studentų laboratorija) 
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6. Alternatyvų atrankos kriterijai 

1. Kiek šis sprendimas veda prie tikslo?  

2. Kokie sprendimo šansai į sėkmę? 

3. Realizavimo pigumas? 

4. Kaip greitai realizuojamas? 

5. Kiek pasiteisino sprendžiant panašią 

problemą? 

6. Kiek lengvai “parduosiu” sprendėjams? 

 

Alternatyva-1 Alternatyva-2 Alternatyva-3 

Kriterijus-1 5 4 2 

Kriterijus-2 4 4 2 

Kriterijus-3 5 5 3 

(pažymių) 

SUMA 

14 13 7 

6. Alternatyvų atrankos matrica 

7. Sprendimas, veiksmų planas 

• Planavimo taisyklės 

– Laiko sąnaudos yra skaičiuojamos atgaline 

tvarka; 

– Būtina vengti labai glaudaus grafiko; 

– Būtina numatyti tolygų darbų pasiskirstymą; 

– Būtina numatyti laiko intensyvumą, atliekant 

atskirus darbus 
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8. Vykdome sprendimą 

1. Komandinis bendradarbiavimas 

2. Motyvuoti ir palaikyti save ir 

partnerius 

3. Maža šventė/dovana pasiekus 

tarpinius tikslus 

4. “Frustracijos tolerancija” 

5. Veiksmų grafiko korekcijos – jei reiks 

9. Kontroliuojame sėkmę 

1. Veiksmų plane – pasitikrinimo datos 

2. Tikrinantis – žvilgsnis pirmyn, ne 

atgal (kiek lieka iki tikslo, ką darysim) 

3. Kontroliniai klausimai 

 

9. Kontroliniai klausimai 

1. Keliais maždaug procentais priartėjau iki 
rezultato? 

2. Kas dabar svarbiausia, siekiant norimo 
rezultato? 

3. Kas sunkina įgyvendinimą? 

4. Kas trukdo? 

5. Jei suabejojam veiksmų planu: ką jame keisti? 

6. Ar atsirado naujų duomenų apie problemą? Ar 
sprendimas – vis dar tinkamiausias? 

7. Nereikia performuluoti tikslo, patikslinti? 
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KLIŪTYS SPRENDŽIANT 

PROBLEMAS 
• Vidinės kliūtys: 

– Moralė 

– Laisvos valios ribos 

– Kognityvinių procesų neišnaudojimas 

– Proto ir intuicijos supriešinimas 

– Emocinio gyvenimo ignoravimas 

– Baimės ir įtampos 

– Tradicijų ir naujovių santykis 

• Aplinkos kliūtys: 
– Paramos stygius 

– Neadekvati kritika 

– Vadovai, “žinantys” teisingą atsakymą 

– Netinkamas sprendimo pateikimas 

– Nelankstus strategijų panaudojimas 

– Timnkamos informacijos trūkumas 

Šeši pagrindiniai kūrybinio 

mąstymo principai 

 

1. Atskirkite idėjų generavimą nuo vertinimo 

2. Patikrinkite prielaidas 

3. Venkite mąstymo standartinėmis klišėmis 

4. Kurkite naujas perspektyvas 

5. Sumažinkite neigiamą mąstymą 

6. Imkitės protingos rizikos 

Negatyvaus mąstymo pavyzdžiai 

• Mūsų problema yra kitokia 

• Mes tai jau bandėme 

• Mes neturime laiko 

• Mes negauname pakankamai 
pagalbos 

• Mūsų sistema yra per maža 
tam 

• Mes visada šitaip darydavome 

• Mūsų dabartinis metodas yra 
patikrintas laike 

• Tai nepraktiška 

• Valdybai tai nepatiks 

• Tai laužo profesionalumo 
standartus 

• Dar per anksti 

• Jau per vėlu 

• Mes dar tam nepasirengę 

• Mums to jau per daug 

• Tai reikalauja didelių investicijų 

• Tai niekada neatsipirks 

• Tai per daug radikalu 

• Tai tas pats ką mes ir dabar 
darom 

• Tai tik ant popieriaus gerai 
atrodo 

• Tai nesuderinama su mūsų 
politika 

• Geras ir dabartinis būdas 
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Idėjų generavimo technikų 

apžvalga 
• Intuiciniai metodai 

 (spontaniškų idėjų ir modifikacijų registravimas) 

• Diskursyviniai metodai  

 (nuosekli eilė loginių grandžių, pagrįsta 
samprotavimais – tinka problemų sprendimui, iš 
dalies ir kūrybai) 

• Kombinuoti metodai  

 (kombinuoja intuicinius ir diskursyvinius 
elementus) 

 


