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CREȘTEREA CREATIVITĂȚII - TEHNICI PENTRU MODIFICĂRI PROGRESIVE 
 
TEHNICĂ: ATRIBUTELE 
 
 
Pregatire:  procurați-vă cataloage. 
Timp necesar:  10 minute. 
Ce va trebuie:  o serie de cataloage care prezintă o gamă largă de produse. 
Frecvența: când este nevoie. 
 
 
Această tehnică se bazează pe faptul că problema dumneavoastră este, în realitate, alcatuită dintr-o serie 
de sub-elemente. Chiar dacă vă ocupați de dezvoltarea unui produs, nu de obținerea de idei sau de 
rezolvarea problemelor, tot există o serie de atribute legate de produs. 
Luați câteva cataloage și folosiți o metodă de desemnare aleatorie a produselor. Este de ajuns să lăsați 
catalogul să vi se deschidă singur în mâini. Luați câteva produse (între trei și șase) și alegeți un singur 
atribut al fiecăruia. Aceste atribute pot fi culoarea, textura, forța, funcțiunile sau orice altceva vi se pare 
interesant. 
 
Acum combinați aceste atribute într-o soluție la problema dumneavoastră. Dacă vă ocupați de crearea 
unui produs nou, vă va fi destul de ușor. Daca rezolvați o problemă, poate să pară mai dificil, dar nu este 
așa. Trebuie, pur și simplu, să construiți pe aceste atribute soluția problemei, în același mod în care ați 
folosit deja asociațiile. Gândiți-vă cum puteți integra atributele în soluția la problemă. Gândiți-vă ce alte 
lucruri pe care le cunoașteți (nu doar cele din cataloage) au aceste atribute. Folosiți-vă experiența. 
 
Feedback Această tehnică este ideală pentru crearea de produse, dar este utilă și la rezolvarea unor 
probleme mai generale. Adesea este distractivă, mai ales daca nu ați luat chiar la întâmplare produsele și 
ați făcut niște combinații mai bizare. Este bine să repetați alegerea în cazul în care combinația este prea 
banală. 
 
Rezultatul Cu ajutorul acestei tehnici vi se deschid noi direcții de gândire și aveți ocazia să vă și amuzați. 
 
Variațiuni Atributele dă roade bogate atât în cazul echipelor, cât și individual. Dacă o folosiți cu echipe, 
puteți si o condimentați sugerând o competiție pe tema numărului de atribute care pot forma o soluție. 
Dacă aveți la dispoziție mai mult timp, puteți introduce o fază intermediară, eficientă mai ales pentru 
grupuri: crearea imaginii unui lucru (oricare) ce cuprinde toate atributele și folosirea acestei imagini 
pentru a stimula gândirea. 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
Distracție    
 


