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Kūrybinės dirbtuvės „Aš išradėjas“ 

 
Apie Minčių Žemėlapius 

 
Minčių Žemėlapį sudaro pagrindinis žodis arba sąvoka, kuri dar turi 5 – 10 pagrindinių idėjų susijusių 

su tuo žodžiu. Tada imamas kiekvienas tas žodis ir vėlgi iš jo paišoma keletas pagrindinių idėjų, kurios 

susieja kiekvieną tų žodžių. Šis praplečiantis susijusių idėjų skaičių būdas gali greitai būti pateiktas iš 

esmės be jokių protinių pastangų. Minčių Žemėlapis leidžia greitai pateikti daugybę idėjų ir tuo pat 

metu jungti jas dedant kiekvieną mintį prie ko ji priklauso. Taip pat Minčių Žemėlapiai naudingi 

ruošiant kalbas, formuojant minčių eigą ir pan. 
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Minčių Žemėlapio apibrėžimas 

 

Minčių Žemėlapis yra Spindulinio Mąstymo [Radiant Thinking] išraiška, taigi yra natūrali žmogaus 

minčių funkcija. Tai galinga grafinė technika, kuri suteikia universalų raktą atrakinantį intelekto 

pajėgumą. Minčių Žemėlapis gali būti taikomas kiekvienam gyvenimo aspektui, kur geresnis 

mokymasis ir aiškesnis mąstymas pagerins žmogaus darbą. Minčių Žemėlapiai turi keturias esmines 

savybes: 

1. Dėmesio centras sukoncentruotas į pagrindinį paveikslą. 

2. Pagrindinės temos išeina iš centrinio paveiksliuko (žodžio) į šakas. 

3. Ant šakų užrašomas žodis ar uždedama ikonėlė, o detalės išspinduliuojamos. 

4. Šakos formuoja sujungtą mazginę struktūrą. 

Minčių Žemėlapio taisyklės 

Tai pamatas darant Minčių Žemėlapį. Kuo daugiau punktų bus įvykdoma, tuo efektyvesnis bus Minčių 

Žemėlapis. 

1. Pradėti reikia nuo temos. Ją reikia užrašyti per vidurį, galima pridėti kokį nors logotipą.  

2. Per visą Minčių Žemėlapį naudoti simbolius, paveiksliukus, kodus. 

3. Svarbesnius žodžius derėtų užrašyti didžiosiomis raidėmis.  

4. Kiekvienas žodis, paveikslėlis privalo būti savoje linijoje.  

5. Linijos turi būti sujungtos, pradedant nuo centrinio žodžio ar paveikslėlio. Prie centro esančios 

linijos turi būti storesnės, grakštesnės, o toliau einančios – plonesnės. 

6. Linijos turėtų būti tokio pačio ilgio kaip ir žodis. 

7. Reikia plėtoti savo stilių per visą Minčių Žemėlapį. 

8. Ryškinti ir rodyti sujungimus.  

9. Kad palaikyti savo Minčių Žemėlapį aiškų, derėtų numeruoti arba apvesti kontūrais šakas. 

Kaip sudaryti Minčių Žemėlapį 

1. Atsidarykite naują langą. 

2. Naudokite lapą horizontalioje padėtyje. 

3. Pradėkite nuo centro.  

4. Įkelkite centrinį paveikslėlį, kuris simbolizuoja tą temą, apie kurią jūs rašote ar galvojate. 
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5. Pagrindinės temos aplink centrinį paveikslėlį turi būti tarsi knygos antraštės 

 Parašykite šias temas didžiosiomis raidėmis arba pridėkite paveikslėlį (ikonėlę). 

 Padėkite jas ant tokio pačio ilgio linijų. 

 Centrinės linijos turi būti storos, išlenktos bei organiškos, tarsi rankos prijungtos prie kūno, 

arba medžio šakos prie kamieno  

 

 Sujunkite tiesiai prie centrinio paveikslėlio ar užrašo. 

6. Kitas pagrindinių temų šakas pridėkite galvodami apie kitų „skyrių antraštes“. 

7. Pradėkite pridėdinėti antro lygio mintis. Šie žodžiai ar paveikslėliai turi būti prijungti prie 

pagrindinių šakų, iš kurių jos išeina. Atminkite:  

 Prijungiamosios linijos yra plonesnės 

 Žodžiai rašomi jau smulkesniu šriftu 

8. Pridėkite trečią ar ketvirtą informacijos lygį, kai tik sumąstote 

 Naudokite kuo daugiau paveikslėlių vietoj žodžių 

9. Pridėkite naujų aspektų savo Minčių Žemėlapiui. Dėžutės prideda ryškumo aplink žodį ar 

paveikslėlį. 

10. Kai kur aptverkite Žemėlapio šakas spalvotais kontūrais. 

11. Kiekvieną Žemėlapį darykite  

 Gražesnį  

 Meniškesnį 

 Spalvotesnį 
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 Vaizdingesnį 

 Erdvingesnį 

12. Pridėkite šiek tiek humoro, kvailysčių kur tik galite. 

Kaip skaityti Minčių Žemėlapį 

1. Pradėkite nuo centro – tai Minčių Žemėlapio dėmesio centras. 

2. Žodžiai ar paveikslėliai, esantys arčiausiai centro parodo, kad tai yra pagrindinės Minčių 

Žemėlapio temos. Tai yra spindulinės hierarchinės struktūros pradžia. 

3. Pažymėkite vieną pagrindinę temą ir skaitykite išilgai šakos. Eikite toliau per Minčių Žemėlapį, 

arba pagal eiliškumą, arba kaip pataria autorius. 

4. Atkreipkite dėmesį į sąsajas tarp šakų. 

Kompiuterizuoti Minčių Žemėlapiai 

Iliustruotame mokyme mes kasdien naudojame tiek rankom, tiek kompiuteriu pieštus Minčių 

Žemėlapius. Mes atsižvelgiame į Minčių Žemėlapių programas kaip į papildomą, o ne į pakeistiną 

priemonę. 

 

 

Kompiuterizuoti Minčių Žemėlapiai turi tokias pat privilegijas kaip ir piešti ranka, tik dar šiek tiek 

daugiau. Jie yra idealūs: 

 grupiniam darbui per atstumą; 
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 susisiekiančioms mintims; 

 darbo/laiko tvarkymui; 

 prezentacijoms; 

 vykstantiems projektams. 

Minčių Žemėlapių programomis lengva naudotis ir jos gali būti sutvarkytos taip, kad būtų lengva 

pateikti savo darbą, lengva jį skaityti. 

Minčių Žemėlapių bei jų programų taikymas projektų valdymui 

Minčių Žemėlapių programinė įranga gali būti galingu įrankiu tvarkant projektus, uždavinius ir netgi 

savo dienotvarkę. Šie Žemėlapiai yra itin vizualiai orientuoti, įgalina rinkti, susidoroti ir dalintis didele 

informacijos bei išteklių įvairove greitai ir lengvai – padarant juos idealiais įrankiais valdyti projektus.  

Štai keletas būdų Minčių Žemėlapiams kurti panaudojant pačias populiariausias programas: 

 

Idėjos: Minčių Žemėlapis yra ideali vieta kaupti mintis susijusias su projektu. Dar geriau, galima 

laikyti atskirą Minčių Žemėlapį kaip savo pagrindinę idėjų visumą. 

 

Projekto siekiai: Žemėlapį galima panaudoti sudarant projekto tikslų sąrašą ir laikyti tą sąrašą šalia, 

kad nepamirštumėte kur reikia sutelkti dėmesį, siekiant rezultatų. 

 

Gairės: Galima naudoti savo mėgstamiausią Minčių Žemėlapių kūrimo programą nustatant projekto 

gaires (svarbius įvykius) ir sekti projekto pagrindinių elementų vystymąsi. Kai kurios programos 

leidžia pridėti „procentaliai padaryta“ ikonas prie užduočių žemėlapyje, kurios leidžia vos pažvelgus 

įvertinti savo progresą projekto svarbių įvykių link.   

 

Klausimai: Minčių Žemėlapis yra puiki vieta sudaryti klausimų sąrašą apie projekto galimybes, 

klausimus kitiems žmonėms, ir kitokiems tarpusavyje susijusiems klausimams. 

 

Informacijos poreikiai: Jūs galite naudoti Minčių Žemėlapius sudarydami reikalingos informacijos, 

reikalingų įvykdyti tyrimų, žmonių, į kuriuos reikia kreiptis dėl tam tikros informacijos, bei kitokios 

informacijos poreikių sąrašus. 

 

Jungtys į projekto išteklius: Galima lengvai panaudoti savo mėgstamiausią Minčių Žemėlapių 

programą, kad sukurtumėte jungtis į interneto puslapius, dokumentus, pranešimus ir kitus su projektu 
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susijusius informacijos išteklius, į kuriuos jūsų grupės nariams reikia greito ir lengvo priėjimo. Taip 

sutaupoma daug laiko, kadangi nereikia gaišti laiko ieškant tam tikro dokumento savo kompiuteryje. 

 

Apibrėžti grupės vaidmenys ir pareigos: Galima sukurti savo Žemėlapyje šaką, kuri glaustai 

apibendrina kiekvienos grupės vaidmenis ir pareigas. 

 

Ekspertai ir šaltiniai: Minčių Žemėlapiai naudojami ir ekspertų sąrašo, su kuriais reikia susisiekti dėl 

konkrečios informacijos susijusios su projektu, palaikymui. 

 

Projekto pastabos: Dauguma Minčių Žemėlapių programų leidžia prijungti išnašas/pastabas prie 

Minčių Žemėlapio šakų. Galima naudoti šią galimybę, kad būtų saugoma papildoma informacija 

susijusi su įrašais Žemėlapyje. Šiuo būdu saugoma informacija būna paslėpta iki tol, kol reikia juos 

matyti. Bet kuriuo metu, lengvai galima „iškviesti“ pastabas/išnašas. 

 Kaip matome, Minčių Žemėlapių programos yra galingas, lankstus ir nepaprastai produktyvus būdas 

tvarkyti savo projektus, uždavinius ir darbo planą. Jie ne tik padeda planuoti pirminį projektą, bet taip 

pat padeda gaudytis dabartinio projekto būsenoje bei įvairiuose projekto valdymo aspektuose. [7] 

Minčių Žemėlapių naudojimas greitajam skaitymui 

 

Greitojo skaitymo ir suvokimo technologija yra apibūdinta Tony Buzan‘o „Naudokis galva“ knygoje. 

Joje yra aštuoni svarbiausi žingsniai:  

1. Labai greitai peržiūrėkite visą knygą ar straipsnį, kad turėtumėte bendrą supratimą apie tai kaip 

jis yra parengtas. 

2. Apskaičiuokite laiką, kurį skirsite skaitymui ir nustatykite kokį kiekį medžiagos per tą laiką 

apimsite. 

3. Surašykite į žemėlapį ką jau žinote iš tos srities, kad vėliau būtų „už ko užsikabinti“.  

4. Apibrėžkite savo darbo tikslus ir uždavinius ir užbaikite kitą Minčių Žemėlapį su visais 

klausimais, kurie turi būti atsakyti.  

5. Susidarykite bendrą teksto įspūdį, žiūrėdami į turinį, pagrindines antraštes, rezultatus, išvadas, 

santraukas, pagrindines iliustracijas ar grafikus, arba į kitus svarbius elementus, kurie patraukia 

jūsų akį.  

6. Dabar pažvelkite į bendrą vaizdą, ypač paragrafų pradžias ir pabaigas, skiltis ir skyrius, kur 

svarbi informacija linkusi būti koncentruota. 
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7. Vėliau turite pažiūrėti į detalų vaizdą, kuriame jūs nustatytumėte šio mokslo galvosūkio stilių, 

vis dar peršokdami per smulkiausias detales. Susipažinę su likusiu tekstu, turėtumėte daug 

lengviau suprasti šiuos kelius ir praplėsti savo Minčių Žemėlapį.  

8. Galų gale apžvelkite savo darbą. Peržvelkite sudėtingas Žemėlapio vietas, kurias jūs prieš tai 

praleidote, perskaitykite visą informaciją ir užpildykite likusias tuščias Žemėlapio vietas. Dabar 

jūs turėtumėte būti baigę savo Minčių Žemėlapį 

9. Minčių Žemėlapis grupiniam darbui 

Minčių Žemėlapiai yra puiki priemonė efektyviam grupiniam darbui. Yra keletas skirtingų būdų, kaip 

galima panaudoti Minčių Žemėlapius grupėmis. Vienas iš būdų yra procesas pavadintas „Smegenų 

žydėjimas“ („Brain Blooming“) kaip alternatyva Kolektyviniam naujų idėjų svarstymui (Brain 

Storming). Žingsniai eina duotąja tvarka: 

1. Panaudokite Minčių Žemėlapį, kad užfiksuotumėte savo mintis 

2. Suderinkite savo mintis su kitais žmonėmis iš nedidelės grupelės. Visos idėjos yra sudedamos 

ir apgalvojamos vienodai. Aptarkite pagrindines dėstymo idėjas, kad pagautumėte ir 

nukreiptumėte teisinga linkme visus įvestus duomenis. Įsitikinkite, kad visi jaučiasi taip, jog 

visų idėjos yra įtrauktos. Atminkite, kad visos idėjos yra priimtos pradžioje.  

3. Sujunkite visus mažos žmonių grupelės Minčių Žemėlapius į vieną didelį, paruoštą  visos 

grupės mąstymo reprezentacijai.  

4. Turėkite atskirą šaką idėjoms, kurios „netinka“ nei į vieną iš jūsų padarytų šakų, tačiau yra 

reikalingos, kad būtumėte užtikrinti, jog visa informacija yra įtraukta.  

Minčių Žemėlapio grupėms pranašumai 

 

 Kiekvienas asmuo turi laiko apmastyti savo idėjas; 

 Idėjos yra padalintos vienodai ir pagrindinės dėstymo mintys, kurios išreikš pagrindinę 

visų sąvokų mintį, yra sutvarkytos. 

 Spindulinė hierarchija dėl kurios „nusistatymas“ sumažėja, pvz. viršutinis geriau nei 

apatinis. 

 Idėjos yra sugrupuotos, kadangi jos surinktos į pagrindinės temos šaka. 

 Lengvai matomas ryšys tarp šakos ir idėjos. 

 

Minčių Žemėlapiai yra idealūs įrankiai išreikšti natūralų gebėjimą kurti ir tai panaudoti efektyviam 

problemų sprendimui. Pagrindinės Minčių Žemėlapio šakos gali būti panaudotos įvairiausiais būdais, 
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kad sustiprintų mąstymą. Vienintelė riba šiems būdams, kur gali būti panaudoti Minčių Žemėlapiai, 

yra vaizduotė. 

Minčių Žemėlapiai yra labai naudinga technika projektams, prezentacijoms, informacijos valdymui, 

kūrybiškumui ir problemų sprendimui bei savo minčių organizavimui. Minčių Žemėlapiai gali ženkliai 

palengvinti kūrybinį darbą. 
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