Agencja Rozwoju Innowacji SA
ul. Ostródzka 38, 54 – 116 Wrocław,
tel./fax 71 354 07 93

Serdecznie zapraszamy na szkolenie
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- TRENING KREATYWNOŚCI.
Cel szkolenia:

Agencja Rozwoju
Innowacji to:
Przygotowanie
dokumentacji
aplikacyjnej dla
projektów
inwestycyjnych
i szkoleniowodoradczych
Zarządzania projektami
Rozliczanie projektów
współfinansowanych ze
środków UE.
Audyt i ewaluacja
projektów
współfinansowanych ze
środków UE.
Doradztwo przy
realizacji nowych
przedsięwzięć
(tworzenie
biznesplanów,
przeprowadzanie
audytów due diligence,
badania i analizy
marketingowe).
Doradztwo dla
inwestorów
zagranicznych.
Szkolenia dla firm oraz
administracji publicznej.
Doradztwo finansowo –
kredytowe.

Program szkolenia:

Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie
uczestników z wiedza i metodami dotyczącymi
technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania
problemów, w szczególności z metodami
wykorzystywanymi
w
pracy
zespołowej.
Uczestnicy nauczą się jak definiować i
diagnozować problemy, trenować umiejętności
sprawnego zastosowania nowych technik w
rozwiązywaniu rzeczywistych problemów z
życia zawodowego i prywatnego. Szkolenie to
pozwoli na pokonywanie barier i ograniczeń
własnego myślenia oraz pokaże jak sstosować
niekonwencjonalneh
metody
generowania
pomysłów.
Po tym szkoleniu uczestnicy będą:
•
potrafili definiować i diagnozować
problemy,
•
potrafili pokonać blokady twórczego
myślenia,
•
znali różne metody rozwiązywania
problemów,
•
potrafili dobrać najlepszą metodę
rozwiązania problemu.
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Osoba prowadząca szkolenie:
dr Jacek Borowicz - pracownik Uniwersytetu
Wrocławskiego, trener ARI, specjalizuje się w
pracy metodami kreatywnego grupowego
myślenia
oraz
programowania
neurolingwistycznego
(NLP)
–
jednej
z najnowocześniejszych metod edukacyjnych,
prowadzi
m.in.
szkolenia
w
zakresie,
doskonalenia pracy zespołowej i umiejętności
kierowniczych,
zarządzania
czasem,
zarządzania zasobami ludzkimi szczególnie
motywowanie i oceny pracowników. Szkolenia
i treningi trenerskie oraz stosowanie NLP w
doskonaleniu kadr.

Twórcze myślenie – do diagnozy do
rozwiązania
•
cykl twórczego rozwiązywania problemów –
jego etapy
•
synergia – potęga myślenia zespołowego
•
blokady twórczego myślenia – indywidualne,
grupowe, korporacyjne
•
„katastrofa
na
księżycu”
–
gra
syneregtyczna
•
„lokalizator” – gra synergetyczna (do
stosowania w zależności od dostępnego
czasu)
Definiowanie i diagnozowanie problemów
•
diagram
Fishbone
jak
narzędzie
diagnostyczne analizy problemu
•
warsztat wykorzystania diagramu przyczyn i
skutków
W poszukiwaniu rozwiązań
•
burza mózgów – prawdy i mity o metodzie
•
burza mózgów – jak ją prawidłowo
przygotować i przeprowadzić ?
•
burza mózgów – warsztat
Wybrać jak najlepiej!
•
metodyka pracy z wieloma możliwościami
działania,
•
metody reagowania i ustalania hierarchii.
Przełamywanie stereotypów
•
metafory
i
analogie
jako
twórczego myślenia
•
„6 Myślących kapeluszy”
•
strategia Walta Disney’

narzędzia

DANE ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
Kontakt:
Agencja Rozwoju Innowacji SA
ul. Ostródzka 38,
54 – 116 Wrocław,
tel./fax 71 354 07 93

Zapytania o szkolenia zamknięte proszę kierować na adres:

szkolenia@aridotacje.pl

Odpowiedzialny za szkolenie: Tadeusz Plewa
tel.: 071/354 07 93;

W tej sprawie można kontaktować się z naszym pracownikiem
pod nr tel.

kom: 531 972 279
Adres e-mail: szkolenia@aridotacje.pl

71/354 07 93
lub kom.

0 531 972 279.

