ПРАКТИЧЕСКО
ОБУЧЕНИЕ
ЗА КРЕАТИВНО
МИСЛЕНЕ
23 МАРТ 2018
10:30 - 17:30 Ч.

За кого :
За всеки, който иска да се научи как да генерира идеи и решения, как да
подхожда творчески към работата си, как да мисли извън шаблоните.

WWW.BEIED.COM

0887929703

Обучител : Проф. д-р Десислава Бошнакова
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАУЧИМ ДА МИСЛИМ ТВОРЧЕСКИ? ДА!
Креативността - като практика, тренирана редовно чрез определени методи , която води до
усвояване на умението за творчество и иновации.
Светът се променя и днес все повече, във всяка едно сфера се нуждаем от хора които мислят
самостоятелно, креативно, критично и иновативно. Да мислим креативно, означава да умеем да
творим. Да създаваме нови, полезни, приложими идеи. Да измисляме нови подходи в бизнеса,
изкуството, науката. Излизайки извън шаблоните ние поглеждаме на проблемите от нова
переспектива.
Елементи на обучението :
• Упражнение за доверие, креативност и работа в екип . Игра, анализ и извличане на поуки.
• Упражнения за креативност и раждане на идеи по метода на Медичи ефект.
• Игри от Импровизационния театър за стимулиране на творческото мислене.
• Представяне на теорията за креативността - какво е идея, как се ражда и защо всеки може да
сътворява повече идеи.
• Генериране на идеи по методите на Де Боно - упражнения и анализ.
• Метод на 6-те мисловни шапки на Де Боно - представяне и упражнения за използването му
• Работа в екип: Решаване на казус , използвайки всичко научено и представяне на казуса, решение,
представяне на решението и анализ.
• Игри от импровизационния театър за генериране на идеи.
Такси:
• Редовна такса: 150 лв.
• Такса ранно записване: до 11и март– 130 лв.
• Алумни такса: 120 лв. 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни
Регистрация:
• Попълнете регистрационна форма : https://goo.gl/forms/DgxbtFWqzd2sZHuJ2
• Ще получите потвърждение
• Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени .
• Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител.
• Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка

" ВИЖДАШ НЕЩА И КАЗВАШ " ЗАЩО?". НО АЗ СИ МЕЧТАЯ ЗА НЕЩА, КОИТО НЕ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ
И КАЗВАМ " ЗАЩО НЕ? " /ДЖОРДЖ БЪРНАРД ШОУ/

Споделени впечатления от участници:
" Страхотна организация." " Преоткриване!!"
" Хареса ми практическата насоченост "
" Продължавайте все така. Успех! "
" Изключително полезно! Без коментар! "
" Уважавам и се възхищавам на хора ОБИЧАЩИ работа си и работещи със СТРАСТ."
" Семинарът надмина очакванията ми. Бих дошла отново!"
" От обучението успях да извлека изключително много полезна информация. "
" Лекотата на общуване, както и подчертаното уважение към всеки участник са нещата, които ми
направиха впечатление."
" Като цяло материята бе представена много увлекателно, с лекота"

" Отваряне на сетивата за всички детайли, които на пръв поглед изглеждат маловажни "
" Впечатли ме лекотата на общуване по време на реалния казус."
" Беше доста интересно"
" Припомних си важни стъпки, които бях забравила и оставила като третостепенни "
" Важността на коригиращите мерки, като първооснова за успешността на събитието, превенция за всички неща,
които могат да се объркат."
" Цялостен поглед върху етапите в процеса по организиране на събития"
" Придобих по-широк поглед върху професията и по-скоро в международен план."
" Лекторът предаде материята по достъпен и задържащ вниманието начин"
" Споделянето на личен опит и преживявания допринесе за по-лесното възприемане на посланията."
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