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AVGUST

UPORABITE SVOJE ZNANJE
ZA USTVARJALNOST

AKTIVIRAJTE SVOJO USTVARJALNOST

Pri USTVARJALNOSTI gre za 
vzpostavljanje miselnih povezav 
tam, kjer jih prej ni bilo. Je neizmerna 
človekova rezerva, ki omogoča 
napredek. Razvija praktično inteligenco 
in iznajdljivost, s tem ustvarja izvirne 
rešitve in z njimi novo vrednost.

Surovine ustvarjalnosti so vaša 
razmišljanja, znanja in izkušnje, ki jih 
zbirate celo življenje in med seboj na 
novo povežete. Podlaga je divergentno 
ali raznosmerno, v več točk usmerjeno 
razmišljanje, ki dopušča več različnih, 
pravilnih rešitev.

Najlažje ste ustvarjalni na področjih, kjer 
so vaše naravne, prirojene inteligence 
najbolj razvite. Do peščice dobrih idej 
ne morete priti brez kopice slabih, 
zato je najboljši način, da pridete do 
inovativne rešitve, veliko idej. Ohraniti 
morate odprt um, radovednost, bujno 
domišljijo in si svet, bolj kot v besedah, 
predstavljati v slikah.

Vsi smo ustvarjalni, razlika je le v tem, 
KOLIKO in na KAKŠEN NAČIN. Svojo 
ustvarjalnost lahko aktivirate po osmih 
poteh, ki so povezane s tem, kako 
opazujete, čutite, poslušate, okušate, 
vohate, kako opravljate svoje delo, 
kaj si zamišljate in o čem razmišljate.
Ustvarjalnost ni stvar naključja, gre 
za to, da morajo biti zanjo ustvarjeni 
ustrezni pogoji. 

5 korakov do ustvarjalnosti:
•  znanje kot surovina za ustvarjanje  
 novih povezav
•  preparacija - razmišljanje kot  
 spodbujevalec uma in ustvarjanja 
 koristnih povezav
•  inkubacija - ko podzavest ustvari 
 nove povezave
•  iluminacija - Eureka! ko se rodi prava 
 ideja
•  razvoj in preizkušanje 
 koristnosti, uporabnosti in 
 dobičkonosnosti ideje

Ustvarjalno razmišljanje in reševanje problemov nam 
lahko v situacijah, ko nimamo pri roki nobene znane in 

preverjene rešitve, edino pomaga preživeti. 
E. Paul Torrance

Ali sem
ustvarjalen(a)?

Na kakšen
način sem

ustvarjalen(a)?
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POMOČ PRI DELU
Razmišljajte rodovitno, zabavno, dramatično, pustite domišljiji prosto pot!

NEGOVANJE IN RAZVOJ USTVARJALNOSTI
A. NEGUJTE SVOJO USTVARJALNOST

1. Zapisujte si ideje!
Vedno imejte pri sebi zvezek za zapisovanje nepričakovanih
idej, ki vam bodo prišle na misel ali se boste o njih pogovarjali
z drugimi. Ideje bodo postale del zaloge iz katere boste lahko
črpali pri iskanju novih povezav.

2. Berite!
Prebirajte literaturo z različnih področij, tudi takih, ki so zunaj vaših dosedanjih znanj 
in izkušenj, vašega dela ali študija. 

3. Spreminjajte rutine
Znebite se starih rutin in pokukajte v področja, ki jih do sedaj niste marali, 
pogovarjajte se z neznanci, odidite na delo po drugi poti, odpeljite se v neznano, 
opazujte okolico… 

B. NAREDITE PREIZKUS VAŠEGA DIVERGENTNEGA (VEČSMERNEGA) RAZMIŠLJANJA

Skušajte si domisliti čim več izvirnih načinov uporabe za naslednja predmeta: 

1. opeka  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.  odeja   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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C. PREIZKUSITE SVOJO USTVARJALNOST 

1. Ko se boste zavedli, da ste v kreativnem stanju, postanite pozorni, kateri dejavniki 

prostor in čas za nadaljnje razvijanje. Zapišite:

Kateri del dneva je? ______________________________________________________
V kakšnem prostoru ali okolju ste? _________________________________________
Ste sami ali je dobrodošlo, da je ob vas še kdo? _______________________________
Potrebujete tišino ali glasbo? _____________________________________________
Dovolite si sanjariti in si pogosto postavljajte vprašanja: ‘’Kaj če? Kaj še? Kako še?’’ 

2. Ugotovite kazalce vašega ustvarjalnega potenciala             Nizek – visok potencial

1.  Iščem načine, kako bi lahko nekaj naredil drugače    1  2  3  4  5
2.  Pripravljen sem sprejeti tveganje za stvari, ki jih počnem drugače  1  2  3  4  5
3.  Hrepenim po pridobivanju znanja, ki ni vezano le na moje delo  1  2  3  4  5
4.  Raje imam ideje in teorije kot dejstva in številke    1  2  3  4  5
5.  Postavim veliko vprašanj, preden dam odgovor     1  2  3  4  5
6.  Uživam v stvareh, ki predstavljajo miselni izziv     1  2  3  4  5
7.  Rad imam šale in smešne karikature      1  2  3  4  5
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POMEMBNO!
Nove ideje potrebujejo stanje sproščenosti, v katerem misli lahko svobodno tečejo. V možganih se dogaja proces 

pregledovanja milijard in milijard shranjenih informacij ter njihovo povezovanje v nove oblike. Če z iskanjem rešitev 
zaidemo v slepo ulico, je delo najbolje prekiniti in svojim čutom ponuditi sprostitev ali neko povsem drugo opravilo. Na tej 

točki se v možganih ustvari nova zanka, ki posreduje rešitev.
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D. UPORABITE SVOJE ZNANJE ZA USTVARJALNOST

Če vam bosta naslednji nalogi predstavljali pretrd oreh, nas pokličite za pomoč ali 
pokukajte v knjigo Dr. YYK Vsi smo ustvarjalni!

Ali bi znali naslednje besede spremeniti v anagrame (premetanke)?
Kameleon _____________________________________________________________
Enakost _______________________________________________________________
Galerija _______________________________________________________________

E. USTVARJANJE POVEZAV

Naredite miselne povezave:

Na pediatričnem oddelku neke bolnišnice so imeli plišaste medvedke, ki so bili zelo 
priljubljeni in so jih nekateri otroci želeli po končanem zdravljenju vzeti s seboj 
domov. Kako bi vi rešili problem, da bolnišnica ne bi imela stroškov, otroci pa ne bi 
jokali, ko bi se morali posloviti od igrač, ki so jih vzljubili?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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F. DISNEYEVA METODA

Ali veste, kako je Walt Disney oblikoval like Miki Miška, Racman Jaka in še mnogo 
drugih? Na kakšen način se je loteval svojih izjemnih projektov? Svoje ideje je razvijal 
v treh ločenih vlogah. Predstavljal si je, da je sanjač, kritik in realist. 

Poskusite še vi. Pomembno je, da ste naenkrat le v eni vlogi in jo časovno opredelite. 
Učinek bo še boljši, če vloge tudi prostorsko ločite (različni stoli, različna mesta v 
prostoru…).

1. Sanjač - V tem položaju je vse možno. Zabeležite vse ideje, tudi neumne, 
pomemben je dotok velike količine raznovrstnih idej ali rešitev.  

2. Kritik - V idejah, ki bodo nastale v fazi sanjača, odkrivajte slabosti ter 
pomanjkljivosti. Kritično opredelite in zapišite vse, kar bi lahko bilo ali šlo narobe. 

3. Realist - Upoštevajte realne možnosti. Z odmikom ovrednotite možne in uporabne 
rešitve. V kolikor se pojavi nov problem, rešitev začnite iskati v položaju sanjača.

Ustvarjalno mišljenje ni stvar nadarjenosti, temveč je 
veščina, ki se je je mogoče naučiti. Okrepi posameznikove 

naravne sposobnosti kar pomaga izboljšati skupinsko 
delo, produktivnost in, kjer je to primerno, dobiček.

Edward de Bono

SEDEM LEONARDOVIH NAČEL

Leonardo da Vinci, verjetno najbolj vsestransko ustvarjalen človek vseh časov, je trdil, 
da postanemo lahko zelo ustvarjalni, če se držimo sedmih načel:

Radovednost - nenasitna želja po spoznavanju življenja in nenehnem učenju
Preizkušanje - znanje nenehno preverjamo in se učimo iz napak
Zaznavanje - nenehna ostritev čutov, posebno vida, za poživitev izkušenj
Zamegljenost, nejasnost, zabrisanost - sprejemamo dvoumnost, negotovost
Umetnost/znanost - razvijanje ravnovesja med znanostjo in umetnostjo, razumom 
in domišljijo, mišljenje z obema možganskima polovicama
Odnos do telesa - ohranjanje miline, telesne spretnosti in vzdržljivosti ter elegantne drže
Povezanost - priznavanje in spoštovanje povezanosti med vsemi stvarmi in pojavi, 
sistemsko razmišljanje

Vir: Michael J. Gelb- Postanite ustvarjalni kot Leonardo da Vinci
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Večina ljudi umre, preden so v celoti rojeni. 
Ustvarjalnost pomeni, da boš rojen,

preden umreš. Erich Fromm

NALOGA MESECA

Ali sem ustvarjalen(a)?

Na kakšen način?

Naredite načrt za razvoj vaše ustvarjalnosti:
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