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CREȘTEREA CREATIVITĂȚII - TEHNICI PENTRU MODIFICĂRI PROGRESIVE 
 
EXERCIȚIU/TEHNICĂ: SERII LA NIVELURI DIFERITE 

Pregătire:  nici un fel.  
Timp necesar:  5 minute.  
Ce vă trebuie:  nimic.  
Frecvența:  când este nevoie. 
 
Se ia la întâmplare o serie de articole, produse, concepte - orice se potrivește cu cerința - și pe baza ei se 
caută idei noi. Începeți cu ceva legat de zona în care aveți nevoie de o idee nouă - sau cu ceva complet 
diferit. Apoi creați o serie de obiecte sau concepte fie mai generale (la un nivel superior), fie mai specifice 
(la un nivel inferior). Ori de câte ori seria vă declanșează o idee, opriți-vă și notați-o.  
 
lată, ca exemplu, o serie necesară obținerii unui nou produs de telefonie, care începe cu telefon, poate 
duce (în sus) la cel care comunică, (în jos) la politician, (în jos) la bancă, (în sus) la modalitate de a ședea. 
Aici se impune o idee. De ce nu s-ar face un fotoliu cu telefon încorporat, ca să putem sta la taclale 
confortabil? 
 
Este important ca în timpul exercițiului participanții să nu facă analize. Lăsați seria să curgă prin asocieri 
libere, oprindu-vă acolo unde atenția vă este atrasă de ceva. Seriile trebuie să apară rapid - în cinci 
minute ar trebui să obțineți 5-10. Acum încercați să creați un produs nou din domeniul dumneavoastră 
profesional (sau, dacă nu este posibil, pentru un fabricant de vopsele, de exemplu). 
 
Feedback Această tehnică este foarte ușor de învățat după ce a fost demonstrată, dar este esențial să se 
dea un exemplu. Dacă adunați rezultatele de la mai mulți participanți, este foarte util să le cereți 
informații despre ceea ce s-a petrecut mai departe cu seriile create de ei, dar nu notați decât rezultatele. 
 
Rezultatul lată un mijloc minunat de a obține idei, produse și servicii noi. Aproape întotdeauna determină 
apariția unei game largi de posibilități originale și este un exercițiu potrivit pentru a-i convinge pe 
participanți de valoarea tehnicilor de creativitate. 

 

Variațiuni Serii la niveluri diferite este în esență un exercițiu individual, dar poate fi extins în mai multe 
feluri. Executat în grup, este de preferat ca fiecare membru să-și creeze propriile serii și apoi să 
împărtășească celorlalți rezultatul. O alternativă - foarte potrivită pentru e-mail - este  ca o persoană să 
pornească seria și să o trimită mai multor corespondenți, care să adauge fiecare câte un articol. 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
Distracție    
 
 


