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“NAJPREJ JE BILA IDEJA”



Pričetek dejavnosti

• Vsaka dejavnost se prične z idejo.

• Vsaka ideja še ne pomeni uspeha –
potrebno jo je preveriti.potrebno jo je preveriti.

• Ovrednotenje ideje –

priprava konkretnega načrta!



Ustvarjalnost = produciranje idej

izražena  v izdelkih, dejanjih, pred tem pa 
prisotna v zavesti, tudi obratna pot (poskusi in 
napake)



Ustvarjalnost je sposobnost 

ustvarjanja novih idej, neodvisno ustvarjanja novih idej, neodvisno 

od njihove morebitne uporabnosti.



Ustvarjalnost - inventivnost

• inventivnost = sposobnost pretvarjanja 
novih idej v (koristne) izdelke;

• ustvarjalnost je nujen temelj sprememb, 
vendar sama po sebi ni dovolj, če ni 
inventivnih in podjetnih posameznikov, ki 
bi ustvarjalni ideji vdihnili življenje in 
dušo!



PROCES USTVARJALNEGA 
MIŠLJENJA



1. Identifikacija & definiranje problema

2. Inkubacija2. Inkubacija

3. Ugotovitev najboljše rešitve

4. Verifikacija

5. Implementacija 



Definiranje problema

• Dobro definiran problem je pogosto že 
pol rešitve!

• Ni dovolj problem samo prepoznati, 
temveč ga je treba čim natančneje temveč ga je treba čim natančneje 
definirati.

• Pri definiranju problemov pomaga čim 
boljše razumevanje ciljev, ki bi jih radi 
dosegli.



Ustvarjalno reševanje problemov =

iskanje rešitev nastalih nalog +iskanje rešitev nastalih nalog +

iskanje načinov, kako izkoristiti 
morebitne priložnosti!



Inkubacija 

• Čakanje, da čas prinese rešitev.

• Najpomembnejša faza pri ustvarjalnem 
premagovanju problemov.

• Zavedno, podzavestno, nezavedno.• Zavedno, podzavestno, nezavedno.

• Teorija desne in leve strani možganov.



Iluminacija 

• “aha” efekt, heureka, razsvetljenje, 
inspiracija, navdih;

• trenutek odkritja ali nastanka ideje, s 
katero se odpravi problem, ki nas je katero se odpravi problem, ki nas je 
dolgo mučil;

• serendipiteta



Verifikacija in implementacija

• dobra zamisel se potrjuje z uporabo;

• ko zamisel razvijemo, testiramo, ocenimo 
in sprejmemo, je treba določiti podroben in sprejmemo, je treba določiti podroben 
načrt njene konkretne uporabe.



Ustvarjalen človek

• je izviren, oblikuje izvirne rešitve;
• je naklonjen zastavljanju vprašanj, radoveden 

in razigran;
• je zelo samomotiviran;
• čuti veliko naklonjenost do problemov;• čuti veliko naklonjenost do problemov;
• je čustveno izrazito občutljiva in 

nekonformistična osebnost;
• je običajno duhovit;
• je perfekcionist, večno nezadovoljen z 

doseženim.



METODE USTVARJALNEGA 
MIŠLJENJA



Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja

• uporabimo lahko različne tehnike oziroma 
metode;

• z njihovo sistematično uporabo lahko vsakdo 
postane ustvarjalnejši!postane ustvarjalnejši!

• zamišljene so tako, da nam pomagajo pri 
obvladovanju “problemov reševanja 
problemov”;

• z njihovo uporabo lažje in bolj spontano 
“proizvajamo” ideje.



Metode ustvarjalnega mišljenja

• Analiza v devetih korakih
• Imitacija – ali kako najbolje oponašati
• Personifikacija – igranje vlog
• Nedokončane zgodbe – razvoj scenarijev• Nedokončane zgodbe – razvoj scenarijev
• Svobodne asociacije – možgani na dopustu
• Metafore – nenavadne povezave
• Prisilne povezave
• Procedure – bi lahko ravnali drugače?
• Spominska pomagala – vse nam lahko pomaga
• Vhodno – izhodna metoda



Metode ustvarjalnega mišljenja

• Pomembna vprašanja
• Smešna vprašanja
• Izlet domišljije
• Razstavljanje vprašanj na dele• Razstavljanje vprašanj na dele
• Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja s 

skupinskim delom
• Nevihta možganov (brainstorming)
• Zapisovanje misli (brainwriting)
• Delfska metoda
• Sinektika 



Burjenje možganov

Tudi........
• Nevihta možganov

• Burjenje duha

• Možganski vihar

• Izvirno: Brainstorming• Izvirno: Brainstorming

Avtor: 
• Alex. F. Osburn,

• prvič uporabljeno 1941



Vsi dajemo ideje

Zaželeni so  neobičajni predlogi

Povezujemo ideje drugih s  

svojimi

Burjenje možganov - pravila

svojimi

Idej ne kritiziramo, ne 

komentiramo in ne vrednotimo!

Avtorstva ni!



Najpomembnejša je količina idej!

Najbolj divje ideje so dobrodošle!

Povejte vse , kar vam pade na 

Burjenje možganov - pravila

Povejte vse , kar vam pade na 
um!

Bodite sproščeni!

Nepravilna je le neizrečena misel



Ovire ustvarjalnosti

• zavračanje tujih idej;

• birokratske ovire;

• ozka specializacija;

• beg pred napakami;• beg pred napakami;

• omejeni viri.

V vsakem okolju inventivnost dušijo in 
preprečujejo številne ovire: šola, družina, 
državna služba, podjetje ali vsa država!



Ustvarjalnost in okolje

• Ustvarjalnost ni zgolj dogodek trenutka, ampak 
je stil življenja ( aktivnost,  več interesov) –

življenjski slog

• Pomen družbene klime na ustvarjalnost:• Pomen družbene klime na ustvarjalnost:
• Inovacijske družbe ( vlagajo v znanost in šolstvo)

• Imitativne družbe (posnemajo razvoj)

• Neinventivne družbe (beg možganov)

• Ustvarjalnost najbolj uspeva v družbah, ki so 
strpne do odklonov



OD USTVARJALNOSTI K 
PODJETNOSTI



Ustvarjalnost - podjetnost

• Podjetnost in ustvarjalnost sta eni 
najredkejših proizvodnih virov in v družbi 
znanja postajata odločilna razvojna 
dejavnika.dejavnika.

• Vsakdo je lahko podjeten! To lahko 
izpopolnjujemo in razvijamo.



Viri idej

Hobiji

Svobodni poklici

Tradicionalni družabni dogodki    
(poroke, rojstni dnevi)

Družbeni, športni, religiozni  
dogodki



• jasna vrednost za uporabnika;
• ustrezno velik potencialni trg;

Kako prepoznati dobro idejo?

• ustrezno velik potencialni trg;
• zadostna stopnja inovativnosti;
• izvedljivost (tehnična, znanje,     

finance).



USTVARJALNO SKUPINSKO DELO



Skupinsko delo = konceptualna metoda 
organiziranja in opravljanja ustvarjalnih 
del.

Skupinsko delo = konkretna oblika Skupinsko delo = konkretna oblika 
uresničevanja ustvarjalnega dela.

Organizacijska oblika skupinskega dela:

• matrično/projektna organizacija

• namenske delovne skupine (task forces)



Značilnosti uspešne in 
ustvarjalne skupine

• Uspešna skupina je usmerjena v kakovost.

• Člani uspešne skupine bistvo ustvarjalnosti in 
inovacij dobro razumejo.inovacij dobro razumejo.

• Uspešna skupina ima popolno svobodo, 
samostojnost in avtoriteto.

• Uspešnost skupine je odvisna od svobodnega 
pretoka informacij.



• Uspešna skupina ustvarja sinergijo.

• Pri delu uspešne skupine “namen ne posvečuje 
sredstev”.

Značilnosti uspešne in 
ustvarjalne skupine

• Uspešna skupina s soglasjem sprejema odločitve 
in rešuje spore.

• Člani uspešne skupine delijo “dobro in slabo”.

• Upravljanje uspešne skupine temelji na zgledu 
vodstva.



Takšne ustvarjalne skupine so temelj 
inventivne družbe, ki se opira na 

informacije, posebno kulturo, slog in 
način dela!


