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ZNAKI NAWIGACYJNE 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

 

I. Wprowadzenie do szkolenia 

Tobie jako kierownikowi projektu, uwolnienie Twojego potencjału kreatywności, może 
prowadzić do większego sukcesu projektu, lepszych umiejętności przywódczych i owocnych 
relacji. Ponadto kreatywność może pomóc rozwinąć umiejętności miękkie (komunikację, 
zdolności przywódcze i umiejętność budowania relacji), które również mają kluczowe 
znaczenie dla Twojego sukcesu jako kierownika projektu.  

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu technik kreatywności kierownik projektu może usprawnić 
stosowanie procesów technicznych i doprowadzić zespół projektowy do pomyślnej realizacji 
celów projektu. Kreatywność może także poprawić stosowanie umiejętności 
interpersonalnych, co z kolei prowadzi do poprawy relacji z zespołem projektowym i innymi 
interesariuszami.  

Podczas kolejnych dwóch godzin poznasz proste, ale bardzo skuteczne narzędzia i techniki 
kreatywności, które możesz wykorzystać bezpośrednio lub wśród członków zespołu 
zarządzającego projektem.   
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II. Temat Prezentacja 

Kreatywny kierownik projektu nie tylko wykorzystuje kreatywność w rozwiązywaniu trudnych 
kwestii związanych z projektem, ale także prowadzi zespół projektowy do osiągnięcia wysokiej 
wydajności, skuteczniej analizując przeszkody w projekcie i stosując innowacyjne techniki 
rozwiązywania problemów związanych z projektem. Stosowanie kreatywności i innowacyjności 
na etapie koncepcji projektu również prowadzi do bardziej produktywnych rozwiązań, 
zwiększających wartość projektu. 

Kreatywność to zdolność do generowania i stosowania nowatorskich pomysłów w odpowiedzi 
na postawione zadanie lub, bardziej szczegółowo, w procesie zarządzania projektem. 
Kierownik projektu jest w stanie nie tylko zastosować kreatywność w procesie zarządzania 
projektem, ale także doprowadzić uczestników projektu do wyższego poziomu kreatywności  
w zakresie inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektów. 

 

Kreatywność w zarządzaniu projektami może nam pomóc: 

● Ulepszanie produktów, usług lub procesów. 
● Tworzenie nowych produktów, usług, procesów lub strategii. 
● Generowanie nowych pomysłów. 
● Znajdź rozwiązanie konfliktu. 
● Rozwiązywanie problemów. 

 

Oto niektóre z najważniejszych umiejętności interpersonalnych, jakich oczekuje się  
od kierownika projektu, wraz z przykładami potencjalnych zastosowań kreatywności w celu ich 
wzmocnienia i udoskonalenia: 

 

Źródło: pmi.org 
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Proces twórczy: 

Graham Wallace (1926) stworzył koncepcję czteroetapowego procesu twórczego, która  
od tamtej pory jest aktualizowana przez wielu współczesnych autorów. Te cztery etapy to: 

Pierwszy etap - przygotowanie 

Jest to proces polegający na prowadzeniu badań i zbieraniu informacji. Obejmuje on także 
przygotowanie materiałów i zasobów do zadania twórczego. Przygotowanie do twórczości jest 
niezbędne do podjęcia aktu twórczego. 

Drugi etap - inkubacja 

Jest to etap, który pozwala zebranym informacjom i faktom dojrzeć w umyśle. Uwolnienie się 
od danych, nawet na chwilę, pozwala umysłowi nabrać perspektywy. 

Trzeci etap - inspiracja 

Jest to moment odkrycia lub oświecenia. Jest to moment "eureka" lub "aha". W tym momencie 
opłacają się przygotowania i inkubacja, które często następują w jednej chwili lub w wyniku 
zastosowania jednej z technik generowania kreatywności, o których była mowa wcześniej. 

Etap czwarty - ocena 

Jest to proces oceny lub testowania rozwiązania w celu upewnienia się, że będzie ono 
funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami. Ten etap stanowi potwierdzenie, że pomysł się 
sprawdzi.  
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III. Burza mózgów 

Burza mózgów jest zwykle prowadzona w formie sesji lub warsztatów w celu stymulowania 
kreatywnego myślenia, tworzenia nowych lub innowacyjnych rozwiązań problemów oraz 
wprowadzania "kontrolowanego chaosu" do procesu myślowego. Jest to najpowszechniej 
stosowana technika kultywowania pomysłów. 
 
Zalety burzy mózgów 
● Zachęca się do demokratycznego uczestnictwa. 
● Członkowie grupy mogą nawiązywać kontakty dzięki pomysłom. 
● Szybkie tempo, a nawet energetyzujące działanie. 
● Brak oceny treści i pomysłów. 
● Stymulowanie pomysłów - jeden pomysł ma tendencję do rozwijania lub generowania 

innych. 
● Łatwość użycia. 
● Identyfikuje listę pomysłów w krótkim czasie. 

 

Proces burzy mózgów 

● Potwierdzenie celu i treści sesji burzy mózgów. 
● Potwierdź z uczestnikami zasady działania i/lub inne instrukcje. 
● Wyznacz osobę, która będzie zapisywać informacje w sposób widoczny dla uczestników. 
● Przeprowadzenie sesji, upewnienie się, że wszystkie istotne wypowiedzi zostały 

przedstawione. 
● Zweryfikować prace pod kątem wyjaśnienia i podsumować wyniki. 

 

❖ Aby wykorzystać burzę mózgów w praktyce, przygotowaliśmy dla Was to krótkie ćwiczenie. 
W grupach czteroosobowych zdecydujcie, wykorzystując burzę mózgów, o nowym 
pomyśle na projekt KA204. Następnie odbędzie się dyskusja grupowa, podczas której 
omówicie metodę w praktyce, zaprezentujecie ją i przedyskutujecie. 

 

(Aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia, postępuj zgodnie z instrukcją trenera). 
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IV. Metoda Walta Disneya 

Metoda Walta Disneya pomaga w tworzeniu nowych pomysłów i rozwiązań. Jej podstawą są 
trzy role, które Walt Disney wykorzystywał w procesie twórczym. 

● W roli Marzyciela mógł naprawdę wyrazić siebie, a jego twórcze myślenie nie znało granic. 
● W następnym etapie jest już pełnym Realistą i analizuje własne pomysły, aby zapytać, czy 

są one w ogóle możliwe. 

Na koniec Disney odgrywa rolę zagorzałego Krytyka. Czy te realistyczne pomysły mają 
jakikolwiek sens? Czy naprawdę ich potrzebuję? W ten sposób Disney jest w stanie spojrzeć na 
swoje pomysły z różnych perspektyw. 
Metoda Walta Disneya pomaga uczestnikom wcielić się dokładnie w te trzy role. W ten sposób 
podejście to generuje swobodę twórczą, ustanawia solidną skalę oceny i ostatecznie prowadzi 
do pomysłów i działań, które można wdrożyć. 

● W ramach ukierunkowanej burzy mózgów. 
● Jako zgłębianie zagadnienia. 
● Jako narzędzie do podejmowania decyzji. 
● Jako narzędzie planowania. 

 

Główne etapy metody Walta Disneya: 
1. W pierwszej fazie liczy się tylko pomysł: wszyscy marzyciele dają upust swojej 

kreatywności. Ważne jest, aby pamiętać, że na tym etapie każdy pomysł jest dobrym 
pomysłem. Zespół może przedstawić swoje pomysły w otwartej dyskusji między sobą  
lub każda osoba może najpierw rozważyć je samodzielnie, a następnie wymienić się nimi  
z innymi. 

2. W drugiej fazie pomysły są poddawane próbie. Czas na realistów: czego potrzebujemy, aby 
go zrealizować? Czy w pomyśle są jeszcze jakieś luki? I czy naprawdę da się go zrealizować? 
Pytania pozwalają odfiltrować wstępne pomysły i rozwinąć inne. 

3. Wreszcie pojawia się krytyk. Odwracają pomysł od środka i sprawdzają go pod kątem 
ryzyka i źródeł błędów: jakie ma słabe strony? Czy pasuje do firmy i/lub klienta? Czy jest 
przystępny cenowo? Czy pasuje do grupy docelowej? Czy może wywołać kontrowersje  
lub skandal? Jeśli pomysł przejdzie ten test, jest gotowy do przyjęcia przez klienta. 

❖ W ćwiczeniu nr 1 należy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi trzema fazami.  
W grupach trzyosobowych, w których każda osoba jest jedną z postaci (realistą, 
marzycielem i krytykiem), będziecie musieli stworzyć mapę myśli na swój własny temat. 
Następnie odbędzie się dyskusja grupowa, aby odzwierciedlić metodę w praktyce. 

 (Aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia, postępuj zgodnie z instrukcją trenera). 
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V. Lista kontrolna Osborna 

Lista kontrolna Osborna to obszerna lista pytań dotyczących pomysłów i problemów, którą 
można stosować indywidualnie lub w grupach. Ma ona na celu zachęcenie do kreatywności  
i zróżnicowania w tworzeniu koncepcji. 

Jest to seria prostych pytań, które mogą być wykorzystywane indywidualnie lub w grupach, 
zaprojektowanych w celu wspierania kreatywnego i zróżnicowanego myślenia w obliczu 
problemu projektowego. 62 pytania w 9 grupach pomogą Ci przemyśleć to, co uważałeś za 
oczywiste, i znaleźć lepsze rozwiązania. 

Lista kontrolna składa się z 9 klastrów:  
● Inne zastosowania: Nowe sposoby wykorzystania w obecnej postaci? Inne zastosowania  

w przypadku modyfikacji? 
● Dostosuj się: Co jeszcze jest podobne do tego? Jaki inny pomysł sugeruje ta sytuacja? Czy 

przeszłość oferuje analogię? Co mógłbym skopiować? Kogo mógłbym naśladować? 
● Zmodyfikuj: Nowy zwrot? Zmiana znaczenia, koloru, ruchu, zapachu, smaku, formy, 

kształtu? Inne zmiany? 
● Powiększenie: Co dodać? Więcej czasu? Większą częstotliwość? Mocniej? Wyżej? 

Większy? Dłuższy? Grubszy? Cięższy? Dodatkowa wartość? Dodatkowy składnik? Powielać? 
Pomnożyć? Wyolbrzymiać? 

● Minifikacja: Co odjąć? Pomniejszyć? Skondensowane? Miniaturowe? Niższe? Krótsze? 
Węższy? Lżejszy? Pominąć? Usprawnić? Rozdzielić? Podkreślić? Rzadziej? 

● Zastępstwo: Kto inny zamiast? Co innego? Inny składnik? Inny materiał? Inny proces? Inna 
moc? Inne miejsce? Inne podejście? Inny ton głosu? Inny czas? 

● Przestawić: Zamienić elementy? Inny wzór? Inny układ? Inna kolejność? Transpozycja 
przyczyny i skutku? Zmienić miejsce? Zmienić harmonogram? Wcześniej? Później? 

● Odwróć: Transpozycja plusa i minusa? A co z przeciwieństwami? Odwrócić je do tyłu, do 
góry nogami, do środka? Odwróć role? Zmienić buty? Odwrócić stolik? Nadstawić drugi 
policzek? 

● Kombinacja: A może mieszanka, stop, asortyment, zespół? Łączyć jednostki? 
Lista kontrolna Osborna znana jest również pod nazwą SCAMMPERR - Substitute (Zastąp), 
Combine (Połącz), Adapt (Dostosuj), Modify/Magnify (Zmień/Zwiększ, Wykorzystaj do innych 
celów), Eliminate (Wyeliminuj), Reverse/Rearrange (Odwróć/Zmień). Pod wszystkimi tymi 
słowami kluczowymi kryją się różne pod-pytania, które pozwolą zespołowi ruszyć z miejsca. 

 
 
❖ Celem ćwiczenia nr 2 jest wypróbowanie Listy kontrolnej Osborna. W trzyosobowych 

grupach określcie cel waszych twórczych poszukiwań. Na co potrzebujecie pomysłu? Jaki 
proces/produkt/sytuację chcesz ulepszyć? Jaki rezultat byłby dla Ciebie satysfakcjonujący 
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po zapoznaniu się z Listą kontrolną Osborna? 
Następnie odbędzie się dyskusja grupowa, podczas której ocenicie swoje pomysły. 

 

(Aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia, postępuj zgodnie z instrukcją trenera). 
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VI. 6 myślących kapeluszy  

6 myślowych kapeluszy to technika, która pozwala myśleć o danym temacie w specjalnie 
uporządkowany sposób. Jest oczywiście 6 kapeluszy: Czerwony kapelusz, Żółty kapelusz, 
Czarny kapelusz, Zielony kapelusz, Biały kapelusz i Niebieski kapelusz. Każdy kolorowy kapelusz 
pełni określoną rolę w schemacie umiejętności myślenia. 

Metodologia ta pozwala na celowe skupienie uwagi podczas sesji rozwiązywania problemów,  
z ustaloną kolejnością i limitem czasowym dla każdego kapelusza. Dzięki temu wszyscy  
w grupie koncentrują się na konkretnym podejściu w tym samym czasie, a nie na tym, że jedna 
osoba reaguje emocjonalnie (czerwony kapelusz), podczas gdy inni są obiektywni (biały 
kapelusz), a jeszcze inna zakłada czarny kapelusz, by krytycznie oceniać pomysły. 

6 kolorowych kapeluszy przedstawia: 

● Biały kapelusz: fakty i informacje: kapelusz ten zawiera informacje zebrane  
lub zidentyfikowane jako brakujące. 

● Czerwony kapelusz: uczucia i emocje: kapelusz ten obejmuje uczucia, w tym reakcje  
na pomysły lub elementy zidentyfikowane w innym obszarze. 

● Czarny kapelusz: krytyczny osąd: ten kapelusz zawiera szczegóły dotyczące przeszkód  
w rozwiązaniu problemu lub inne negatywne skojarzenia dotyczące przedmiotu  
lub pomysłu. Ponieważ ludzie z natury są krytyczni, ważne jest, aby ograniczyć myślenie  
w stylu "czarnego kapelusza" do jego właściwej roli. 

● Żółty kapelusz: pozytywne osądy: ten kapelusz jest przeciwieństwem czarnego kapelusza. 
Obejmuje szczegóły dotyczące korzyści płynących z danego pomysłu lub zagadnienia,  
a także przemyślenia dotyczące faworyzowania danego pomysłu. Jest to nadal krytyczne 
myślenie i osąd, w przeciwieństwie do ślepego optymizmu. 

● Zielony kapelusz: alternatywy i uczenie się: ten kapelusz dotyczy pomysłów na nowe 
możliwości i myślenia raczej o konsekwencjach niż o ocenach. Myślenie w kategoriach 
zielonego kapelusza obejmuje pełne spektrum kreatywności. 

● Kapelusz niebieski: szerszy obraz: ten kapelusz służy jako moderator procesu myślenia  
w grupie. Można go wykorzystać do wyznaczenia celów zarówno procesu rozwiązywania 
problemów, jak i samej sesji myślowej. 

 
❖ W ćwiczeniu nr 3. 3. zostaniesz podzielony na 6 grup, z których każda będzie 

reprezentować jeden kapelusz. Będziecie rozwiązywać wspólne zadanie, wyznaczone przez 
trenera. W każdej grupie każdy członek powinien wnieść swój wkład w tworzenie 
pomysłów z perspektywy swojego kapelusza. Oznacza to, że w ramach jednej grupy 
kapeluszowej przeprowadzicie burzę mózgów na temat wszystkich pomysłów dotyczących 
wybranej perspektywy kapelusza. 
Następnie przeprowadź dyskusję grupową na temat tego, w jaki sposób uczestnicy podjęli 
decyzje, używając różnych kapeluszy. 
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(Aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia, postępuj zgodnie z instrukcją trenera).  



PMTC.  
Kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami dla małych organizacji non-profit w 
Europie  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

12 
 

 

VII. Informacje zwrotne i podsumowanie sesji 

Mamy nadzieję, że w ciągu ostatnich dwóch godzin poznaliście proste i skuteczne narzędzia 
kreatywności w zarządzaniu projektami, dzięki którym będziecie mogli realizować swoje 
projekty z lepszymi pomysłami i lepiej zarządzać swoimi zespołami zarządzającymi projektami, 
a tym samym stać się lepszymi liderami.  

Kolejnym krokiem będzie zastosowanie, najlepiej wszystkich, tych narzędzi w pracy  
w charakterze kierownika/lidera projektu oraz w pracy z zespołem zarządzającym projektem.  
 
Na zakończenie sesji proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

● Jakich trzech kwestii nauczyłeś się podczas tej sesji? 

● Które narzędzie i kiedy zastosujesz w praktyce jako pierwsze i dlaczego? 

● Co było dla Ciebie momentem (momentami) AHA? 

 

 

 

Trener zespołu - SK 
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UWAGI 

  

Miejsce na Twojej notatki 
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ŹRÓDŁA 

● https://www.pmi.org/learning/library/pm-training-coaches-competency-
development-6778 

● https://www.guider-ai.com/blog/the-difference-between-coaching-and-mentoring/ 
● https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_89.htm 
● Narzędzie coachingowe: Mind Mapping - Andi Roberts 
● https://www.brightwork.com/blog/project-leadership-and-its-6-different-styles 
● https://intranet.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/755637/Six-Emotional-

Leadership-Styles.pdf 
● https://thesuccessinstitute.com.au/eseminars-update-your-skills-quickly-online/deal-

difficult-challenging-team-members/ 
● https://www.brightwork.com/blog/how-to-improve-your-project-leadership-with-

coaching-and-mentoring 
● https://projectbliss.net/difficult-team-member/ 
● https://www.dominionsystems.com/blog/6-tips-to-deal-with-working-with-a-difficult-

team-member 
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