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Tapatybės kūrimo būdai 

 Socialiniai tinklai 

 Youtube 

 Naujienų portalai 

 Tradicinė media (spauda, TV, radijas) 

 Kita  

 
Socialiniai tinklai 
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Šiandien 

1. Pasaulyje 7,5 mlrd. gyventojų 

2. Internetu naudojasi 3,7 mlrd. 
3. Mobilių abonentų 8,05 mlrd. 

Šaltinis: www.smartinsights.com/social-media-marketing/ 

Kas svarbu? 

1. Jūsų išskirtinumas, pozicionavimas 

 

2. Aktyvus dalyvavimas socialiniuose tinkluose 
(priklausomai nuo klientų) 

 
3. Klientų duomenų bazė, jų segmentavimas ir 

leidimas gauti el. laiškus iš jūsų. 

 
4. Atgalinis ryšys ar pasitenkinimo matavimas 

 
5. Svetainės prisitaikymas mobiliesiems ir 

nuoroda kaip pas jus atvykti 

Kodėl socialinė medija? 

1. Socialinėmis medijomis naudojasi 2,8 

mlrd. žmonių 
2. Socialinės medijos leidžia asmeniškiau 

bendrauti su klientais 
3. Tai ženkliai pigiau nei kiti kanalai 
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Kodėl YouTube? 

 YouTube yra 3-čia pagal lankomumą 

svetainė pasaulyje 

 YouTube antra pagal naudojimą 

paieškoms svetainė (iškarto už Google) 

 
Kūrybiškumas 
 

 

• Kūrybiškumas – tai mums visiems būdingas 
gebėjimas kurti kažką naujo sujungiant 

naujame kontekste du ar daugiau skirtingų 

elementų, siekiant naujam produktui suteikti 
papildomą vertę. 

• Kūrybiškumas – tai mąstymo procesas, 

padedantis generuoti idėjas  

Kūrybiškumo ugdymas 
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Kūrybinis ir nekūrybinis mąstymas nesiskiria  

Esmė – pridėtinėje vertėje  

 

• Nėra genialių žaibiškai gimstančių idėjų 

• Kūryba - ilgalaikis procesas turintis kelias 

stadijas  

• 95 procentai prakaito plius 5 procentai 
įkvėpimo 

Kūrybiškumo ugdymas 

 Fiziologas Helmholcas (Helmholtz) ir 

matematikas Puankare (Poincare) pirmieji 

mokslininkai, suskirstę kūrybinį procesą į 
fazes: 

 

• Paruošiamasis etapas 

• Inkubacinis periodas 

• Nušvitimas 

• Įvertinimas 

Kūrybiškumo ugdymas 

• Užduokite teisingus klausimus 

• Kuo aiškiau išskaidysime problemą į 
fragmentus, tuo didesnė tikimybė, kad 

aptiksime detales, kurios pravers ieškant 

sprendimo 

• Pirmojo etapo metu svarbu suvokti savo 

paties matymo ribotumą 

• Susirinkite kuo daugiau ir įvairesnės 

informacijos  

• Vidutiniškai tik po 3 mėnesių gimsta išties 

naudingas kūrybinis sprendimas  

 

 

Kūrybiškumo ugdymas 
1. Informacija 
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Nieko neveikti ir leisti dirbti pasąmonei  

 

Trys naudingi dalykai:  

 

• atsiribojate nuo problemos  

• Pasėję grūdą leidžiate jam augti 

pasąmonėje  

• Kai grįšite prie šios problemos peržiūrėjimo 

jūsų nuostatos jau gali būti pasikeitę  

Kūrybiškumo ugdymas 
2. Inkubacija 

 

• Idėjos – tai mintys, o mintys juda žaibiškai 

 

• Jei minčių nefiksuosite, dauguma jų bus 

pamirštos 

 

• Idėjų bankas – jūsų asmeninis arba 
organizacijos lobis 

Kūrybiškumo ugdymas 
3. Nušvitimas. Eureka. 

 

• Garsiausius kūrinius ne rašo, juos 
perrašinėja pagal laikmečio reikalavimus 

 

• Puiki mintis yra ilgokai tobulinama iki 
galutinio varianto, nuolat papildoma 

įvairiais aspektais, kol pasiekia galutinį 
pavidalą 

 

Kūrybiškumo ugdymas 
4. Integracija 
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• Kiekvienoje sferoje principinę reikšmę 
turi idėjos prezentacijos ir jos 

pardavimo fazė 

 

• Daug idėjų nebuvo tinkamai 

parduotos ir todėl buvo pamirštos 

Kūrybiškumo ugdymas 
5. Idėjos pristatymas 

Kūrybiškumą skatinančios technikos turi atitikti 
vieną ar kelis kriterijus: 

• Leisti laikinai atsisakyti kritinės analizės 

• Skatinti gausybės idėjų generavimą 

• Leisti susikoncentruoti ties problemos detalėmis 

• Padėti derinti skirtingo pobūdžio elementus 

• Struktūrizuoti informacijos rinkimą, idėjų kūrimą ir 
situacijos vertinimą 

• Palaikyti kūrybinį minčių vystymąsi 

• Įveikti nerimo atsiradimą 

• Suteikti papildomo laiko kūrybai 

Kūrybiškumo ugdymas 

 

• Sukurkite išgalvotą personažą. (Ką patartų Bridžita 
Džouns?)  

 

• Gyvatukai ir kopėtėlės. Pliusų ir minusų nustatymas. 
(Tikslas. 5 faktoriai padėsiantys priartėti prie tikslo. 
Faktoriai kliudantys siekti tikslų. Kaip prailginti 
kopėtėles) 

 

• Metaforos panaudojimas. (Įsivaizduokite, kad jūsų 
organizacija yra restoranas)  

 

• Minčių planai. (Tony Buzan. Jie skatina mąstymo 
eiliškumą mažais žingsneliais)  

 

Kūrybiškumo ugdymas 
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Kūrybiškumo ABC 

 Emocijos 

Mitai 

 Verbalika 

Originalumas ir kitos saldžios uogos 

 Smegenų šturmas 

 Venk senų klišių – nusistovėjęs vanduo 
negaivins tavęs ir kitų 

Organizuodami galvokite apie kitus, o ne 
apie - save 

 

Apibendrinant pavyzdžius... 

Žmogiškojo faktoriaus vaidmuo: 

 

asmeninė charizma, patraukianti 

klientus 

asmeninės savybės, su kuriomis klientai 

linkę identifikuotis 

 

 

Įmonės išskirtinumas 

Išskirtinumą suformuoja: 
Logotipo vaizdas, spalva, forma 
Verslo / savininko vardas ir asmeninės 

savybės 
Viešojoje erdvėje įmonės atstovų 

vartojama kalba 
Įmonės puoselėjamos tradicijos ir 

vertybės 
Paslaugų kokybė / aptarnavimas 
Lūkesčių viršijimas: 
klientas gauna daugiau negu tikėjosi 
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Kūrybiškumas 

 Asmenybės ypatybė, padedanti atrasti 

ką nors naujo, stebinančio 

Gebėjimas spęsti problemas: rasti naujų, 

netradicinių sprendimo būdų, pažvelgti į 

problemą nauju kampu  

Gebėjimas ieškoti sąsajų, rasti ryšį, 

mąstyti lanksčiai, laisvai, atmesti tai, kas 

akivaizdu ir įprasta, sutelkti dėmesį į 
originalių, nestandartinių sprendimų 

paiešką  

Kūrybiškumas organizacijoje 

 Ne visada būtina samdyti verslo patarėjų 

ar idėjų generatorių iš šalies, kai 

pašonėje – Jūsų verslą puikiai pažįstantys 
ir tikrai idėjų turintys žmonės – Jūsų 

darbuotojai. 

 

 Jums tereikia padėti atsiskleisti jų 
kūrybiškumui! 

 

Kūrybiška organizacija 

 Kūrybiška organizacijos kultūra skatina 

darbuotojus į problemas žvelgti ne 

šabloniškai  

 Kūrybiški sprendimai, kuriuos gali pasiūlyti 

ir Jūsų darbuotojai, garantuoja verslo 
sėkmę  

 Didžiausią sėkmės dalį rinkoje pasiima 
inovatorius, pirmasis pasiūlęs originalų, 

naują produktą  
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Kūrybiškumo komponentai 

 Darbuotojo motyvacija 

 Neapibrėžtumo toleravimas 

Gebėjimas atlikti užduotį nuo pradžios iki 

galo 

 Bendrieji ir specialūs gebėjimai ir įgūdžiai 

 Divergentinis mąstymas 

Kūrybiška organizacijos 
atmosfera (I) 

 Žmogus negali kurti, jei jis nesijaučia 

saugus / gėjų indeksas 

 Niekada nerėkite, o stenkitės kalbėtis su 

darbuotojais, juos suprasti 

 Jei darbuotojo temperamentas yra 

intravertiškas, neverskite jo aktyviai 

dalintis mintimis, tegul jis pagalvoja 

Malonus bendravimas padės sukurti 

gerus, šiltus santykius, kūrybišką darbo 
atmosferą     

Kūrybiška organizacijos 
atmosfera (II) 

 Vadovai turėtų formuoti kūrybines grupes 

užduotims spręsti 

 Laikykitės principo blogų idėjų nėra. 

Kiekvieną idėją užrašykite ir kartu 

apsvarstykite, siūlykite patobulinimus, idėjas 
vystykite, transformuokite 
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 Sukurti idėją, tai ne tas pats, kas iškasti 1 

kub. metrų duobę ir vien metodologijos 
žinojimas, negarantuoja identiškų rezultatų 

kiekvieną kartą. 

Kūrybinio proceso stadijos (I) 

 Pirmoji stadija. Suformuluojama užduotis 

ir mąstoma apie galimus sprendimus. 

Sprendimo ieškoma savo atmintyje, 
patirtyje, skaitoma speciali literatūra. 

 Inkubacinis laikotarpis. Nei vienas 
sprendimas kūrėjo netenkina ir jis meta 

užduotį, užsiima pašaline, kita veikla. 

Kūrybinio proceso stadijos (II) 

 Nušvitimas. Kūrėjas netikėtai randa 

sprendimą – genialią idėją. 

 Plėtojimo stadija. Kūrėjas tikrina 

sprendimą, apibendrina gautus 

rezultatus, išplėtoja savo idėją ir ją 
pritaiko naujiems sprendimams. 
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Kūrybiškumo postulatai 

 Kūrybinis darbas grupėse yra 

efektyvesnis negu individualu: 21 proc. 

Nobelio premija apdovanotų darbų 
buvo individualūs, o 79 proc. - 

kolektyviniai. 

Geri menininkai kopijuoja, genijai – vagia 

(Pablo Picasso)   

Kaip ugdyti iniciatyvumą? (I) 

 Kartais gerai darbuotojui suteikti 

atsakomybę nuspręsti, palikus jį vieną su 

problema. Tačiau būtina jį tam paruošti, 
t. y., informuoti, kad jis bus atsakingas už 

sprendimą, įsitikinti, ar jis sugebės tą 
problemą išspręsti 

 Skatinti iniciatyvumą darbuotojus galite 
įvairiais užsiėmimais įmonės veikloje. 

Pavyzdžiui, organizuokite komandinius 

žaidimus ar kitas pramogas kartu  

Kaip ugdyti iniciatyvumą? (II) 

 Kiekvieną jų kūrybišką sprendimą 

paskatinkite, parodykite kryptį, kuria būtų 

galima plėtoti užduotį įmonei palankių 
sprendimų link 

 Kritika žlugdo iniciatyvą, ypač, jei 
darbuotojas anksčiau neteikė savo 

pasiūlymų, idėjų 

 Iniciatyvos negalima blokuoti! 
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Už iniciatyvą reikia skatinti! 

Gera paskata būtų ne tik žodinė 

padėka, bet ir piniginė premija ar 

dovana 

 Skatinti nebūtina už konkrečią iniciatyvą, 

tačiau darbuotojai turi jausti, kad juos 
vertinate ir skatinate  

 Vieša padėka (matoma įmonės 
darbuotojų ir besidominčių įmonės 

veikla) taip pat gerina išorinį įmonės 
įvaizdį; tai gali lemti geresnius santykius su 

klientais, potencialiais darbuotojais  


