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Dezvoltarea creativității



•B na zi a ce m i fa eti?



•S nt bucu os ca ati v nit



•Ce at  c tit ai i?



.















• Într-o cuşcă se află 5 maimuţe. 
În mijlocul cuştii se pune o scară, 
iar deasupra atârrnă câteva 
banane. Fiecare maimuţă, atunci 
când încearcă să urce pe scară, 
pentru a lua banane, este 
stropită de afară cu un furtun cu 
apă rece. Pentru fiecare 
maimuţă se procedează în 
acelaşi fel. După un timp, câte 
una dintre maimuţe doreşte să-şi 
mai încerce o dată norocul, dar 
este oprită de celelalte.



• Se scoate afară una dintre maimuţe iar în 
locul ei se aduce o altă maimuţă. Primul lucru 
pe care-l face nou-venita este să pună mâna 
pe banane. Dar celelate maimuţe nu-i dau 
voie şi o bat.

• Este scoasă încă o maimuţă din cuşcă şi 
înlocuită cu alta nouă. Şi aceasta încearcă să 
ajungă la banane, dar este agresată de prima 
maimuţă înlocuită. Încă o maimuţă (a treia) 
este scoasă afară şi-i ia locul o altă maimuţă, 
care procedeaza la fel şi are parte de acelaşi 
tratament.



• Două din cele 3 maimuţe nou venite nu-şi 
dau seama de ce a fost bătută ultima sosită.

• În final sunt înlocuite şi cele două maimuţe 
rămase din prima „tranşă”. Chiar dacă 
deasupra capului lor sunt atârnate banane, 
niciuna dintre ele nu mai are curajul să urce 
pe scară pentru a ajunge la banane. De ce? 
Pentru că asta este regula cuştii şi 
nimeni nu o poate schimba.



INVERSEAZA PRESUPUNERILE

• Inversarea iti largeste gandirea.Adesea te poti

trezi uitandu-te la acelasi lucru ca toata lumea

dar vazand ceva diferit. Multe persoane care 

gandesc diferit pun la indoiala si inverseaza

lucrurile evidente.



1. Formuleaza provocarea

2. Alcatuieste o lista de presupuneri

3. Pune la indoiala presupunerile tale fundamentale

4. Inverseaza fiecare presupunere. Scrie opusul
fiecareia

5. Inregistreaza diferite puncte de vedere care s-ar
putea dovedii utile 

6. Intreabate cum sa indeplinesti fiecare inversare. 
Enumara cat mai multe puncte de vederesi idei
utile.



• Enumara toate presupunerile legate de 

subiect:

• A. Restaurantele au meniuri scrise inregistrate

sau subintelese

• B. Restaurantele cer bani pentru mancare.

• C. Restaurantele servesc de mancare

• Inverseaza fiecare presupunere. Care este

opusul.



• Privind in urma, toate ideile

marete par evidente. Dar cum 

poti tu sa fii cel care gaseste

aceste idei?



Disecarea cireselor

• “Creativitatea nu este un accident, nu este ceva determinat
genetic. Nu este rezultatul vreunui truc sau un secret magic 
usor de invatat, ci o consecinta a intentiei noastre de a fi 
creativi si a hotararii noastre de a invata si de a folosi
strategii de gandire creativa.” – Michael Michalko

• Pentru ca este decembrie, luna cadourilor, ne-am gandit sa
va oferim astazi posibilitatea de a va exersa creativitatea
folosindu-va de exercitiul, frumos numit de catre Michalko, 
“Disecarea cireselor”. Uneori solutia unei probleme se afla
in problema insasi, iar astazi vom cauta impreuna o solutie
creativa pentru urarile de Craciun!



• Care sunt pasii pentru Disecarea cireselor?

• 1.Enunta in doua cuvinte esenta provocarii!

• In cazul nostru: In ce mod as putea sa transmit foarte
creativ ‘Paste Fericit’? Cuvintele la care noi ne-am oprit
sunt, evident, ‘Paste fericite!’

• 2.Imparte provocarea in doua unitati separate!

• Cele doua unitati separate sunt ‘Paste’ si ‘Fericire’.

• 3.Imparte fiecare atribut in alte doua atribute!



• In exemplul nostru atributul ‘Paste’ este impartit in ‘’Miel’ 
si ‘Inviere’. Fiti linistiti in legatura cu corectitudinea 
impartirii; fiecare dintre noi poate imparti atributele exact 
asa cum ii vine in minte!

• 4.Continua sa imparti atributele pana cand consideri ca ai
destul material de lucru! (Aici marturisim, noi intotdeauna
ne-am oprit la coloana a treia si am avut foooarte mult
material de lucru)

• 5.Cerceteaza fiecare atribut pentru a-ti veni idei.

• Aceasta metoda este foarte frumoasa, deoarece desi
simpla, in ea pot salaslui idei marete si extrem de creative.

• 6.Incearca sa reasamblezi atributele.



Noile combinatii de cuvinte pot oferi perspective si idei 

noi!

• Ideea care ne-a venit noua in minte – folosind cuvintele

stana si altruist  a fost sa cumparam din bugetul alocat

pentru cadouri de pasti mai multi mie pe care sa ii 

lasam la ciobani si sa trimitem clientilor in fiecare

miercuri branza.



• http://www.youtube.com/watch?v=JiTz2i4VHF

w&feature=player_embedded#!



• Erorile logice ridicate la nivel de regula reprezinta una
din racilele societatii. 

• aparentele logice

• inductiile incomplete 

• intercalarea unui continut complex si ilogic cu 
adevaruri simple si accesibile pentru a sugera adevarul
general

• transferul de autoritate ca substitut al adevarului ( 
Einstein spunea... Scrie la ziar... Un grup de cercetatori
a demonstrat...)

• inserarea unui simplu neadevar intr-o constructie
absolut logica in rest

• adevarat pentru ca ne place



MULTUMESC PENTRU 

ATENTIE


