Szkolenie „Trener twórczości”
Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej - INEK zaprasza pedagogów, nauczycieli
i wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie "Trener twórczości”.
Data szkolenia: 13-14 września 2014, w godz. 10:00 - 16:00
Miejsce: VIII Ogród Jordanowski, ul. Suwalska 13, Warszawa - Targówek

Cele szkolenia:
 przygotowanie nauczycieli i pedagogów do pracy w charakterze trenera twórczości
 zapoznanie się z zasadami twórczej dydaktyki i z narzędziami innowacyjnego nauczania
 zrozumienie, czym są bariery w twórczym myśleniu i jak je systematycznie likwidować
 poznanie metod rozwijania wybranych umiejętności poznawczych
 poznanie wybranych heurystyk – technik twórczego rozwiązywania problemów
 poznanie sposobów diagnozowania twórczości u uczniów i osób dorosłych.
Metoda prowadzenia szkolenia: warsztaty.
Uczestnicy szkolenia wykonują zadania w grupie, w zespołach i indywidualnie, biorą udział w dyskusjach,
projektują własne narzędzia i przeprowadzają diagnozę twórczości u swoich podopiecznych. Organizator
zapewnia materiały drukowane, uczestnicy zapoznają się w sposób krytyczny z obszerną literaturą z dziedziny
twórczości (przegląd książek), a także poznają kilka najbardziej znanych zestawów treningu twórczości
używanych w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w USA. Szkolenie daje narzędzia, aby móc wprowadzać twórcze
innowacje na swoich zajęciach, a także aby prowadzić trening twórczości.
Organizator szkolenia: Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK
Trenerka: Dorota Kondrat – Metodyk nauczania, trenerka twórczości, publikuje artykuły z dziedziny
twórczego nauczania. Od 10 lat związana z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności, od roku Prezes Fundacji
INEK, gdzie realizuje innowacyjne projekty dla dzieci i młodzieży. Prowadziła: kursy kreatywności w Wyższej
Szkole Pedagogicznej TWP w Katowicach i w Olsztynie; kursy poświęcone projektowaniu autorskich lekcji, gier
edukacyjnych i materiałów dydaktycznych na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie; seminaria z
kreatywności dla nauczycieli w ramach programu „Centrum Mazowieckich Talentów” MSCDN i szkolenia ORE.
Koordynatorka merytoryczna i autorka scenariuszy Letniej Szkoły Kreatywności PSK w ramach programu
MSCDN. Jurorka w ogólnopolskich turniejach kreatywności „Destination ImagiNation”.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 660 122 444 lub mailowy: kontakt@inek.pl

Udział w zajęciach jest płatny. W cenę wliczony jest poczęstunek i materiały drukowane.
Cena promocyjna: 195 zł za osobę – wpłata na konto fundacji do 05.09.2014
Po tym terminie cena pełna: 260 zł

