	
  

Zapraszamy	
  na	
  dwudniowe	
  warsztaty	
  pt	
  "Trener	
  twórczości"	
  
organizowane	
  przez	
  Fundację	
  Instytut	
  Edukacji	
  Kreatywnej	
  INEK.	
  
	
  
Czas:	
  26-‐27	
  listopada,	
  godz.	
  10:00	
  –	
  16:30	
  
Miejsce:	
  Budynek	
  Ogrodu	
  Jordanowskiego	
  nr	
  7,	
  ul.	
  Namysłowska	
  21,	
  Warszawa	
  
	
  
Cele	
  szkolenia:	
  
	
  
v przygotowanie	
  nauczycieli	
  i	
  pedagogów	
  do	
  pracy	
  w	
  charakterze	
  trenera	
  twórczości,	
  
v zapoznanie	
  się	
  z	
  zasadami	
  twórczej	
  dydaktyki	
  i	
  z	
  narzędziami	
  innowacyjnego	
  nauczania,	
  
v zrozumienie	
  czym	
  są	
  bariery	
  w	
  twórczym	
  myśleniu	
  i	
  jak	
  je	
  systematycznie	
  likwidować,	
  
v poznanie	
  metod	
  rozwijania	
  wybranych	
  umiejętności	
  poznawczych,	
  
v poznanie	
  wybranych	
  heurystyk	
  –	
  technik	
  twórczego	
  rozwiązywania	
  problemów,	
  
v 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	
  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.	
  

	
  
	
  
Trenerka:	
  Dorota	
  Kondrat	
  –	
  Metodyk	
  nauczania,	
  trenerka	
  twórczości,	
  publikuje	
  artykuły	
  z	
  dziedziny	
  
twórczego	
  nauczania,	
  autorka	
  książek	
  do	
  nauki	
  angielskiego.	
  Trenerka	
  i	
  autorka	
  gier	
  edukacyjnych	
  i	
  
projektów	
  w	
  Fundacji	
  INEK.	
  Od	
  11	
  lat	
  związana	
  z	
  Polskim	
  Stowarzyszeniem	
  Kreatywności.	
  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”.	
  
Fundacja	
  Instytut	
  Edukacji	
  Kreatywnej	
  INEK,	
  KRS:	
  0000449796,	
  e-‐mail:	
  kontakt@inek.pl, tel:	
  660	
  122	
  444

