
KURS „WARSZTAT KREATYWNOŚCI”

Autor kursu Dorota Gębuś

Dziedzina wiedzy Pedagogika

Forma zajęć Zajęcia warsztatowe realizowane za pomocą metod aktywizujących

Liczba godzin 30 godz.

Cena Kursu 300 zł przy grupie min. 15 os. 
(10 za godzinę zajęć /osoba)

Terminy Po indywidualnym uzgodnieniu 

Cel kursu Uczestnik: 
- zna podstawowe założenia pedagogiki twórczości w zakresie kształtowania się 
postawy twórczej, zachodzenia procesu twórczego, mechanizmów 
niekonwencjonalnego myślenia oraz metod twórczego rozwiązywania 
problemów
- potrafi dokonać analizy własnego potencjału twórczego, zastosować techniki i 
strategie kreatywnego myślenia i działania, pozwalające wyjść poza 
dotychczasowe schematy, a także znajdować nowe i różnorodne rozwiązania 
codziennych problemów
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia i rozwoju 
osobistego

Opis szczegółowy Warsztat to cykl sześciu pięciogodzinnych spotkań (soboty lub niedziele). 
Zajęcia realizowane są przy zastosowaniu metod aktywizujących, opierających 
się na bezpośrednim zaangażowaniu uczestników w wykonywanie 
proponowanych ćwiczeń i zadań. Warsztat wyposaża słuchacza w podstawową 
wiedzę z zakresu kształtowania się postawy i aktywności twórczej człowieka. 
Umożliwia odkrywanie i rozwijanie własnych możliwości twórczych, poznanie 
technik i strategii niekonwencjonalnego myślenia i działania oraz stosowania ich 
w praktyce, a także rozwijanie umiejętności przełamywania barier i schematów 
myślowych utrudniających rozwiązywanie pojawiających się trudności i 
problemów.

Dlaczego warto 
dołączyć

Każdy z nas jest twórczy, choć nie każdy na takim samym poziomie. Jeden jest 
bardziej, drugi jest mniej kreatywny. Niezależnie od tego na jakim poziomie ta 
umiejętność jest u nas rozwinięta, możemy się jej wyuczyć i ją doskonalić. 
Warsztat kreatywności umożliwia nam odkrywanie i poszerzanie naszych 
zdolności i umiejętności twórczych, które już w sobie mamy, umożliwiając tym 
samym rozwoj osobisty i zawodowy. 

Do kogo kurs jest 
kierowany

Dla każdego kto chce:
- zwiększyć swój potencjał twórczy,
- rozwinąć swoją kreatywność w myśleniu i działaniu,
- być bardziej pomysłowy,
- lepiej radzić sobie z realizowaniem nowych celów i wyzwań.
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