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MATERIAŁ SZKOLENIOWY
UMYSŁ KREATYWNY - MATERIAŁY SZKOLENIOWE
DO TRENINGU TWÓRCZOŚCI

Opis:
Materiały szkoleniowe „Umysł kreatywny” zawierają wiedzę na temat kreatywności
i

twórczego

rozwiązywania

problemów

w

pigułce.

Szereg

ćwiczeń

zawartych

w materiałach pozwala uczestnikom szkolenia na zastosowanie poznanej wiedzy
w praktyce. Obrazowe przykłady sprawiają, że uczestnik szkolenia w przystępny sposób
poznaje twórcze sposoby rozwiązywania problemów.
Pierwszy rozdział wprowadza uczestników szkolenia w podstawowe zagadnienia
związane z kreatywnością. Dowiadują się oni, dlaczego kreatywność jest tak ważna i jakie
cechy posiadają jednostki twórcze. Zyskują wiedzę na temat strategii twórczych
wykorzystywanych w pracy przez osoby kreatywne, co pozwoli im na stosowanie tych
strategii we własnych działaniach.
Podpunkty na temat ograniczeń twórczego myślenia i radzenia sobie z nimi
zakończone

są

ćwiczeniem,

które

uświadamia

uczestnikom

szkolenia

potencjał

twórczości, jaki w nich tkwi.
Rozdział dotyczący udziału operacji intelektualnych w procesie myślenia twórczego
przybliża uczestnikom szkolenia wiedzę na temat procesów myślenia rozwijających
kreatywność.
Podrozdział na temat technik rozwiązywania problemów opartych na operacjach
abstrahowania

dostarcza

uczestnikom

wiedzy,

w

jaki

sposób

uwolnić

się

od

stereotypowego postrzegania problemu. Zapoznanie się z Crawford’owską techniką
wyróżniania wszystkich cech badanego obiektu, tzw. listą atrybutów, pomoże uczestnikom
precyzyjnie określać problem i scharakteryzować warunki, jakie powinno spełniać przyszłe
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rozwiązanie. Ćwiczenie na wyszukiwanie podobieństw w pozornie odległych rzeczach
pokaże im, że kreatywność polega również na otwieraniu nowych możliwości.
Obrazowo przedstawiona (na przykładzie sofy) teoria analizy morfologicznej sprawi,
że ćwiczenie, które będą mieli wykonać, po przeczytaniu tego rozdziału stanie się banalnie
proste.
Diagram Ishikawy uświadomi uczestnikom szkolenia, że wyodrębnienie związków
przyczynowo-skutkowych sytuacji problemowej może stanowić najprostszą drogę do
rozwiązania problemu.
Analogie i metafory oraz ćwiczenia z nimi związane nauczą uczestników szkolenia,
w jaki sposób ułatwić sobie i innym zrozumienie trudnych treści poprzez ich uproszczenie
i usunięcie elementów mętnych i niejasnych.
Pytania Osborna pomogą uczestnikom w wyćwiczeniu umiejętności dokonywania
symbolicznej zmiany poszczególnych aspektów badanego przedmiotu i odnajdywania
rozwiązania problemu dzięki wprowadzonym modyfikacjom.
Rozdział poświęcony narzędziom Edwarda de Bono przybliży uczestnikom pojęcie
myślenia lateralnego oraz podstawowe techniki służące rozwijaniu tego myślenia.
Obrazowe przykłady oraz ćwiczenia sprawią, że uczestnicy szkolenia nie tylko zdobędą
wiedzę na temat narzędzi E. de Bono, ale również podstawowe umiejętności korzystania
z tych technik na co dzień.
Materiał szkoleniowy „Umysł kreatywny” stanowi doskonałe uzupełnienie do
treningu twórczości / kreatywnego rozwiązywania problemów, gdyż zawiera nie tylko
wiedzę, ale również ćwiczenia pozwalające na jej ugruntowanie.
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