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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne
szkolenie pt. „Twórcze kreowanie rzeczywistości, czyli jak skutecznie rozwijać swoją
kreatywność”
Szkoleniu przyświeca myśl Mary Lou Cook’a
„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie
zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa”.
Celem szkolenia jest wypracowanie podejścia „otwartego umysłu”, będącym czynnikiem
o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju kreatywności indywidualnej, jak i grupowej,
zespołowej.
Szkolenie umożliwi zdiagnozowanie trudności blokujących myślenie kreatywne, odkrycie
źródła własnej kreatywności, poznanie i wdrożenie technik, metod twórczego myślenia.
Podczas szkolenia jego uczestnicy uzyskają wiedzę na temat procesu twórczego, poznają
własny

styl

kreatywnego

myślenia

oraz

narzędzia

pozwalające

pobudzić

umysł

do wymyślania większej liczby oryginalnych pomysłów, niestandardowych, nieszablonowych
rozwiązań, rozwijające postawę proinnowacyjną.
Szkolenie kierowane jest do menedżerów zarządzających zespołami, liderów, osób których
obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia, osób pracujących w zespołach.
Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali indywidulanie i grupowo - 80% zajęć będzie
miało charakter warsztatowy.
Szkolenie poprowadzi pani dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka – doświadczony doradca, trener
biznesu, specjalizująca się w problematyce z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim
szczególnie

kompetencji

miękkich,

wykładowca

akademicki,

studiów

podyplomowych, studiów MBA ”Executive Master of Business Administration” na Polskiej
Akademii Nauk, doradca PARP-u z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Szkolenie odbędzie się dnia 13 maja 2016 r. r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości” http://www.pfp.com.pl/Zapisz+si%C4%99+na+to+szkolenie
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabelli Maruszczak, tel.: (91) 312-92-22,
e-mail: i.maruszczak@pfp.com.pl
Serdecznie zapraszamy !
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Program szkolenia
„Twórcze kreowanie rzeczywistości, czyli jak skutecznie rozwijać swoją kreatywność”

Temat zajęć

Godzina
9.00
9.00– 10.30

Powitanie uczestników i wprowadzenie
Moduł I
Kreatywność i twórcze myślenie - zagadnienia wprowadzające

10.30 – 10.45
10.45

– 12.15

Przerwa
Moduł II
Kreatywność jednostki: uwolnienie wewnętrznych blokad – otwarcie
się na myślenie kreatywne
 Odrzucanie myślenia negatywnego
 Indywidualne uwarunkowania twórczego kreowania rzeczywistości
 Stymulowanie indywidualnej kreatywności

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.15

Moduł III
Kreatywności w grupie, zespole
 Twórcze myślenie – cecha osobowości biznesowej
 Stymulowanie kreatywności w grupie, zespole

14.15 – 14.30
14.30

– 15.45

Przerwa
Moduł III
Kreatywności w grupie, zespole
 Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

15.45

Zakończenie szkolenia

