
Креативност
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Този  проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и

Комисията не нос отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.



Какво е креативността?
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Креативността е способността да се проявява
иновативност и вдъхновение в кариерата и в личния
живот. Включва разработването на нови идеи и
възможности, генерирайки по-добри решения при
наличието на предизвикателства и способността да
се проучват и да се експериментира с иновативни
подходи. Да бъдеш креативен означава да знаеш как
да разсъждаваш критично върху идеите и
резултатите и как да комбинираш знания и ресурси
за постигане на ценни резултати. Използваме
креативността, за да визуализираме възможните
сценарии, да развием нашата визия за бъдещето и да
открием начини за реализирането ѝ.



Ролята на креативността в живота ни

Независимо дали сте ученик или учен, художник или
инженер, продавач-консултант или бизнес мениджър –
използвате креативността си всеки ден, особено когато
сте изправени пред предизвикателството да решите
дадени проблеми при наличието на ограничени ресурси –
време, пари, пространство или външна подкрепа.

Запомнете, че:
1. Креативността е умение като всяко друго – колко повече 

го упражнявате, толкова по-добри ставате.
2. Съществуват някои често срещани бариери през 

креативността, които е важно да имате предвид.
3. Когато сме в потока се намираме в най-креативното си 

състояние.КР
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Често срещани бариери пред 
креативността:

• Ограничаващи вярвания и митове за креативността
• Невъзможност да се погледне на нещата от различна 

перспектива
• Зацикляне в детайлите и загуба на перспектива
• Самоцензуриране при допускане на грешки или глупаво 

изглеждане
• Прекомерно мислене, блокаж
• Липса на време и сън
• Критика, страх от отхвърляне
• Правила, политики и процедури

Научете повече в 
лекцията на Сър Кен
Робинсън
Убиват ли училищата
творчествотоКР

ЕА
ТИ

ВН
О
СТ

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity#t-719
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity#t-719
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity#t-719


Креативността и 
състоянието на поток

Как да влезете и да останете в потока:
• Изберете важна задача и се концентрирайте върху нея. 
• Уверете се, че е предизвикателна, но не прекалено трудна. 
• Намерете си спокойно място и време и отстранете 

разсейващите фактори. 
• Бъдете „тук и сега” и се насладете на онова, което правите.

Когато сме в „потока” (in the flow), ние се намираме в пика
на своята креативност – напълно сме погълнати от онова,
което правим и то ни носи дълбоко удовлетворение,
вдъхновение и радост. Това състояние е описано от Михай
Чиксентмихай през 1975 г.
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Как да развием креативността си?

В този модул ще бъдете изправени пред различни 
практически упражнения, които ще ви помогнат да 
засилите креативността си. Някои от инструментите и 
подходите, които ще използваме включват:

• Брейсторминг
• Брейрайтинг
• Метафори
• Асоциации
• Свободно писане
• Мисловно картографиране

• Щастлива случайност
• Провокация / 

Предизвикателство
• Креативно разказване на 

история
• Креативно решаване на 

проблеми
• Водене на творчески дневник
• Карти на мечтитеКР
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Креативност
Ниво A - Начално



Креативността е едно от най-основополагащите трансверсални умения.
Независимо дали сте ученик, дипломант, човек с малко трудов опит или
някой, който се нуждае от повече разнообразие – всеки може да извлече
ползва от развиването на това умение.
Креативността носи вдъхновение, смисъл и чувство за наслада в
ежедневието ни. Помага ни да преминем през непознатото, да
намираме решения на трудни ситуации, да решаваме проблеми, да
оправяме ситуации, да откриваме нови неща, да импровизираме, да
предлагаме по-добри начини или да подобряваме взаимоотношенията
си.
Иновативният ви дух ще ви води в изследването на различни
възможности, ще ви помогне да откриете онова към което се стремите и
ще ви покаже как да го постигнете.

Значение на креативността 
за обучаемите – ниво A
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Генерирате идеи, 
с чиято помощ да 

постигнете целите си

В ниво А ще научите как да:

Използвате своите 
хобита и таланти, 

за да създадете нови 
работни възможности

Развиете визия за това 
как да превърнете 
идеите в действия
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Упражнения – ниво A

1. Тестът с кламера
2. Моят творчески акроним
3. Бъдещето е...
4. Изкарване на пари чрез хобитата ми
5. Моето специално нещо
6. Мисловна карта: моите интереси и 

потенциални работни възможности
7. 5 креативни начина за започване на разговор
8. Креативно кариерно планиране
9. Моят Буркан на благодарността
10. Писмо до бъдещото ми Аз

КР
ЕА
ТИ

ВН
О
СТ



Креативност
Ниво B - Средно



Ако сте специалист от средно ниво или имате някакъв практически
опит в използването на креативността, вече сте осъзнали
значимостта на тази способност, но има поле за надграждане и за
извличане на ползи от използването на креативността с цел по-
добра конкурентоспособност.
По-високите нива на креативност ви помагат да генерирате повече
идеи, да откриете амбициозни възможности, да комбинирате
ресурсите по-ефективно, да генерирате по-добри решения на
предизвикателствата и да ги прехвърляте в нов контекст.
От по-широка гледна точка креативността ви помага да
идентифицирате предизвикателствата, успешно да се адаптирате
към промените и да насочите живота и кариерата си към
постигането на целите, които сте си поставили.

Значение на креативността 
за обучаемите – ниво B
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Виждате взаимо-
връзките между нещата 

и да си представяте 
възможностите

В ниво B ще научите как да:

Търсите нови 
варианти чрез 
изследване на 

собствените интереси

Мислите по иновативен 
начин при решаване на 

проблеми в различен 
контекстКР
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1. Свържете точките
2. Моето бранд послание
3. Животът е...
4. Състезание за идеи
5. Бизнес начинание
6. Моите нови кариерни хоризонти
7. 5 креативни начина за популяризиране на 

продукт
8. Креативен начин за решаване на проблеми 

в кариерата
9. Водене на творчески дневник
10. Писмо до бъдещото ми Аз

Упражнения – ниво B
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Креативност
Ниво C – Напреднали



Креативността е същностно умение, дори и да сте опитни специалисти,
мениджъри, и индивиди с напреднало ниво на креативни умения.
• Креативността привнася вдъхновение и прозрение в ежедневието ви,

помага ви да надскочите в своята оригиналност, да се откроите и да
бъдете по-продуктивни.

• Креативността също така е ключов компонент на предприемачеството и
научните иновации. Тласка те отвъд границите на познатото, стимулира
те да изследваш критично и да експериментираш с нови подходи и да
достигнеш до открития.

• Високите нива на креативност ти помагат да насочиш живота и
кариерата си към своята визия, да се възползват от
предизвикателствата, за да създадеш нови възможности, и да
управляваш умело своите ресурси и екипи.
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Значение на креативността 
за обучаемите – ниво C



Развиете визия 
и как да превърнете 
идеите в действия

В ниво C ще научите как да:
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Намирате иновативни 
решения на проблеми 
от различен контекст

Адаптирате кариерните 
си планове при 

непредвидени ситуации



1. 30 кръга
2. Моето моджо
3. Икигай
4. Набиране на средства
5. Въпросът за 1 милион долара
6. Мисловна карта: професиите на бъдещето
7. Пет креативни начина да се извините
8. Креативен разказ за личния кариерен път
9. Моята карта на мечтите
10.Писмо до бъдещото ми Аз

Упражнения – ниво C

КР
ЕА
ТИ

ВН
О
СТ



За повече информация
http://app.career-skills.eu
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