
JAK TO ROZWIĄZAĆ? 

Warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów – zajęcia dla młodzieży 

Jeszcze w minionym stuleciu uważano, że kreatywność jest przede wszystkim domeną twórców: 

artystów, pisarzy… Dzisiaj wiemy, że tak nie jest! Wręcz przeciwnie - zdolność kreatywnego myślenia 

traktujemy, jako naturalną cechę swojej osobowości, uwzględniając ją jako kluczową zaletę w 

swoim CV. Czy jednak można być osobą kreatywną, jeśli nie rozwija się swojego kreatywnego 

potencjału? Odpowiedź na to pytanie jednoznacznie brzmi NIE! Kreatywność funkcjonuje bowiem tak 

jak inne nasze zdolności poznawcze, osobowe interpersonalne czy językowe.  Jeśli ktoś chce być 

kreatywny, musi rozwijać swój kreatywny potencjał!  

Jednym ze sposobów rozwoju kreatywności jest rozwiązywanie problemów i na tym właśnie 

skoncentrują się uczestnicy Warsztatów kreatywnego rozwiązywania problemów - Jak to 

rozwiązać? 

Jakie są korzyści z uczestnictwa? 

1. Określisz poziom własnego poziomu kreatywności na etapie rozpoczęcia i zakończenia naszej 

przygody. 

2. Określisz swój profil kreatywnego rozwiązywania problemów. 

3. Przestaniesz się irytować, gdy ktoś będzie Ci zadawać najbardziej irytujące pytania świata np. 

Dlaczego w gazetach nie pojawiają się tytuły typu: „Wróżka wygrała w totka”? 

Będzie Ci w tym towarzyszyło aktywne wsparcie ze strony prowadzącego, który ukierunkuje Cię  na 

opanowanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów. 

 

PAMIĘTAJ! 

Rozwijając kreatywność kształtujesz zarówno swoje zdolności poznawcze (np. pamięć, uwagę), jak 

również zdolności personalne (np. podejmowanie decyzji, umiejętność negocjacji czy współpracy w 

grupie). Podejmując taki rodzaj aktywności, inwestujesz we własny rozwój osobowy. 

Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej zbudujesz swoją wizję przyszłości. 

 Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

 Warsztaty prowadzi facylitator i trener kreatywności - mgr Natalia Rapa. 

 Cykl zajęć to 15 godzin dydaktycznych (15x45 min.) przeprowadzonych w ciągu 5 spotkań, 

codziennie w terminie  9-13 lutego 2015 r., w godzinach godz.14.00-16.30. 

 Maksymalna liczba uczestników to 20 osób. 

 Koszt uczestnictwa to 120 zł. 

 Oferujemy atrakcyjne zniżki, m.in. przy zapisywaniu się z razem kolegami/koleżankami, a 

także dla uczniów szkół, które korzystają z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego KUL. 

 Więcej informacji na www.open.kul.pl oraz pod numerem telefonu 81 445 4290. 

ZAPRASZAMY DO NIEZWYKŁEJ GRY! 

http://www.open.kul.pl/art_58078.html
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