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KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Podívejme se na nový způsob řešení problémů, který záležitost nejen vyřeší, ale nabídne novou úroveň přidané
hodnoty. Kreativní řešení problémů a vytváření nových nápadů jsou páteří inovace. Často se cítíme nejméně
kreativní v okamžiku, kdy potřebujeme být co nejtvořivější. Proto potřebujeme znát a používat více nástrojů pro
posílení své nebo týmové kreativity.
Během 2 dní našeho unikátního kurzu ukážeme účastníkům mnoho způsobů pro získání inspirace a vytváření
nápadů, které lze později přeměnit na úspěšná řešení. Účastníci provedou sérii interaktivních cvičení, která posílí
jejich tvořivou stránku a naučí je používat konkrétní techniky při řešení problémů.

V rámci školení Kreativního řešení problémů, budeme Praktické využití těchto technik je velmi široké. Kreativní
techniky není nutné používat jen pro inovace a radikální změny nových produktů či služeb, ale tyto nástroje lze
použít při poradách, projektech i při obohacení práce v týmu.

Fakta o školení

Naučíte se:

●

2 denní školení KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

●

●

na vybraných reálných situacích aplikovat kreativní
nástroje, které zajistí nový pohled na řešení. Zveme na
kurz všechny, kteří již nechtějí aplikovat pouze
„brainstorming“ na všechny problémy a hledají
obohacení a nové možnosti.

Inspirační nástroje: náhodný podnět, 30 circles,
negativní brainstorming

●

Nástroje pro hledání inspirace v týmu,
brainwalking, 6-3-5 brainwriting, opera, 6 klobouků
de bona

●

Kreativní techniky pro generování radikálních
nápadů: imaginary brainstorming, 9 boxes, hit
matrix, vivid brainstorming
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AGENDA ŠKOLENÍ – PROBÍRANÉ TECHNIKY
1. DEN

2. DEN

Brainstorming

HIT matrix

Myšlenkové mapy

SLP

Brainwritting 6-3-5

Vivid brainstorming

OPERA

Velikost, čas, náklady

SCAMPER

Random stimulus

6 klobouků de Bona

Negativní brainstorming

Imaginární brainstorming

Headlining

9 windows / 9 boxes

30 kruhů

Inspirace v týmu
www.capability.cz

Přenesení do abstraktní
roviny

Rychlé inspirace
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CO OBSAHUJE NAŠE ŠKOLENÍ KREATIVNÍHO
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kombinujeme kreativní a
analytické nástroje
www.capability.cz
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ICG-Capability s.r.o.
office@integratedconsulting.cz
www.integratedconsulting.cz
+420 775 013 871
www.integratedconsulting.eu
www.capability.cz

5

