Trening Kreatywności
Kurs realizowany przez Forum Animatorów Społecznych
Kreatywność to twórcze myślenie, to również zdolność do tworzenia nowych możliwości, do otwierania
nowych perspektyw. Kreatywność nie jest cechą wrodzoną - odpowiedni trening i ćwiczenie wyobraźni
sprawia, że każdy może się stać ekspertem od generowania pomysłów.
Trening Kreatywności ma na celu zachęcenie uczestników do umiejętnego wykorzystywania niestandardowego, abstrakcyjnego toku myślenia i rozszerzania repertuaru swoich zachowań.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Po zakończonym kursie uczestnicy:
będą się łatwiej koncentrowali na przyszłych zadaniach,
poznają techniki i przykłady pracy twórczej oraz elementy myślenia
dywergencyjnego i wykorzystania go w pracy,
rozwiną zdolności generowania nowych wartościowych pomysłów,
rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,
rozwiną umiejętność łączenia (kojarzenia) rzeczy i idei ze sobą, aby uzyskać
nową perspektywę w generowaniu twórczych rozwiązań oraz twórczego
przekształcania rzeczy i procesów,
poznają elementy myślenia kombinatorycznego, pytajnego oraz
transformacyjnego - jako głównych nośników myślenia kreatywnego,
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poznają indywidualny, niepowtarzalny potencjał, który drzemie w każdym z nas.
ODBIORCY:

Wszyscy, którzy chcą rozwijać i pogłębiać umiejętność twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań oraz
wychodzić poza standardowe schematy myślenia. Zapraszamy osoby na co dzień pracujące jako
animatorzy, trenerzy, społecznicy oraz nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, chcący zadbać o swój
rozwój osobisty i zawodowy, potrzebujący refleksji nad własnymi umiejętnościami oraz kierunkiem działań,
chcący pracować jako profesjonaliści w swojej branży.

PROGRAM:

Program Szkoły obejmuje twórczą interpretację codziennych wydarzeń i dostrzeżenie w nich możliwości
kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych oraz wykorzystywania ich do efektywnego działania.
Na warsztatach uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: stosowania technik
stymulacji myślenia twórczego w pracy z ludźmi, posługiwania się metodami twórczego myślenia
w procesie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, znoszenia barier blokujących kreatywność
i twórcze myślenie.
4 sesje trzydniowe /po 16 h/
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Rozgrzewka twórcza i myślenie dywergencyjne, czyli płynność, giętkość i oryginalność myślenia
Twórcze widzenie świata - ćwiczenie myślenia pytajnego
Twórcze łączenie - ćwiczenie myślenia kombinatorycznego
Twórcze przekształcenia - ćwiczenie myślenia transformacyjnego

