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Več informacij

Kreativni nasvet 

Umetnost in voditeljstvo sta v preteklosti - in tudi danes - medsebojno sodelovala. 
Njuno preživetje in napredek sta odvisna od kreativnosti in premagovanja kreativnih 
omejitev. 
Zineta Vilman

Danes se voditelji soočajo z izjemno kompleksnimi 

izzivi, med katerimi je trenutna zdravstvena kriza le 

ena od številnih spremenljivk v okolju. Za oblikovanje 

ustreznih strategij za soočanje z izzivi in omejitvami je 

potreben drugačen odziv in kreativno delovanje takoj 

– v tem trenutku. Pri tem je pomembno, da voditelji 

delujejo z uporabo svoje domišljije, kreativnih in intu-

itivnih sposobnosti, ne da bi čakali, da se na njihovih 

mizah pojavijo vsi dokazi. Veliko se lahko naučijo od 

umetnosti in umetnikov.  Pa poglejmo!

Kreativno skupinsko delo

Voditelji se lahko marsikaj naučijo s preučevanjem, 

kako igralci in gledališki režiserji (ali pa dirigent 

in orkester) usmerjajo kreativnost skozi kreativne 

omejitve. Tako kot voditelji, ki se znajdejo v parado-

ksalnih situacijah, ko morajo hkrati voditi proizvodnjo 

in logistiko ter ustvarjati prostor za trajnostne izzive, 

kreativnost in inovacije, morajo tudi gledališki 

režiserji najti občutljivo ravnovesje med obnovitvijo 

zaznavanja, delovanjem in interakcijo na eni strani ter 

pripravo na premiero na drugi strani. 

Za delovanje skupine sta tudi zelo pomembna 

dobra komunikacija in psihološka varnost. Psihološka 

varnost je koncept, v katerem delavci verjamejo, da 

se bodo njihovi kolegi pozitivno odzvali, ko bodo 

izrazili zaskrbljenost, poročali o napakah pri delu ali 

delili kreativne ideje. Ko delamo v skupini, se moramo 

torej zavedati, ali prispevamo k učnemu in delovnemu 

okolju, ki je psihološko varno. 

Spoznajte sebe in se nenehno izboljšujte

Spoznajte sebe in svojo delovno etiko. Vsak ima 

določene točke na dan, ko doživi najvišjo ustvarjalno 

sposobnost. Za nekoga je to med 5. in 7. uro zjutraj, za 

druge so to nočne ure. Bistvo je razmisliti o pogojih, ki 

omogočajo kreativnost  v vašem življenju in izkoristiti 

te pogoje. 

V trenutkih kreativnega  dela si zagotovite ustrezen 

duševni in fizični prostor. Duševni prostor si zagoto-

vite tako, da odstranite motnje (tj. telefon, Facebook, 

Twitter, obvestila, tablice itd.) in druge nujne zadeve, 

povezane z vašim osebnim ali službenim življenjem. 

Za fizični prostor pa uporabite svoje table, zvezke in 

označevalnike in  izrišite svoje misli in ideje. Zapišite 

vse! Ne pričakujte, da si bo vaš um med ustvarjalnim 

delom zapomnil nekatere stvare. 

Smehljajte se, vadite nasmeh, vzpostavite dober 

notranji dialog in raven energije in – bodite srečni. 

Ljudje, ki imajo pozitivno naravnanost do svojega 

življenja, kažejo večjo sposobnost kreativnosti. To pa 

zato, ker imajo navadno več psihološkega prostora 

za kreativno razmišljanje in razširitev sposobnosti za 

inovacije in spremembe.

Glasba je odličen dejavnik motiviranja. Torej - pos-

lušajte glasbo in zvočne posnetke, ki vas motivirajo za 

delo in povečujejo vašo kreativnost. Za nekatere je to 

filmska glasba, za druge klasična, za tretje pop glasba. 

Ugotovite, katera glasba poveča hitrost, s katero 

ideje prehajajo skozi vaše misli. Resnica je, da odličen 

glasbenik nikoli ne doseže vrhunca. Nikoli ne preneha 

vaditi. Nikoli se ne preneha učiti. Nikoli se ne neha 

izboljševati. gg

Pristopi režiserja 
v gledališču ali  
dirigenta v orkestru 
ponujajo nove 
ideje o strategijah 
oblikovanja timov. 
Pomembni so 
kreativno timsko 
delo, disciplina, 
osredotočanje 
na skupne cilje 
in pridobivanje 
navdiha za 
ponavljajoče se 
akcije - vprašanja, ki 
so zelo pomembna 
tudi za poslovni 
uspeh.

Vabljeni na dinamično interaktivno delavnico  

24. novembra 2020: Resnica o kreativnosti in 

uspehu. Predavatelji Manca Izmajlova, Benjamin 

Izmajlov in Zineta Vilman so združili bogato znanje 

in izkušnje s področja vodenja, samovodenja, 

zdravja, glasbe, fokusa, čuječnosti, javnega 

nastopanja in širše kulturne izobrazbe. Gre za 

preplet poslovnega in umetniškega sveta, ki drug 

od drugega črpata, da bi vodje opremila z znanji 

in veščinami, ki jih potrebujejo, da bi v nenehno 

spreminjajočem se poslovnem svetu dosegali 

boljše rezultate.
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