Idédiamanten – kreativ workshopledning
• Vad är viktiga förutsättningar för effektiva kreativa möten?
• Hur kan man stimulera, involvera och fokusera kreativiteten i grupper?
• Vad behöver man göra innan - under och efter mötet/workshopen?
Du får metodik och struktur för att hålla kreativa möten och workshops!
Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att hålla i kreativa idéutvecklingsmöten och få fart på
nya tankar och idéer. Du kommer att få inspiration och lära dig metodik och struktur – viktiga
förutsättningar för kreativitet. Du lär dig grunderna för bra möten som skapar engagemang för
verksamhetens utveckling.
Vi blandar teori med praktiska övningar, goda exempel och gemensamma reflektioner.
Kursen vänder sig till dig som:

Coaching

Vill utveckla ditt arbetssätt och få en effektiv struktur för att hålla
i kreativa möten och workshops där kreativitet och idéutveckling
är i fokus.

Komplettera gärna kursen med individuell coaching
inför och efter egen workshop!
Vi kan även stötta med att ta fram planering av egna
workshops.

Omfattning

Heldag
Kursmål

När:

27 november
Kl 8.30-16.30
Kaffe finns från kl 8.00.
Individuellt eftersnack och
coaching 16.30-17.00, för de
som önskar.

Plats:

Crearum, Gjuterigatan 1C,
Linköping

Att få en introduktion i begrepp och förhållningssätt rörande
kreativitet, idéutveckling, förbättringar och innovationer
Deltagarna skall förstå viktiga förutsättningar för kreativitet
utifrån perspektiven människor-process-miljö.
Deltagarna skall kunna leda kreativa workshops och få verktyg
och metoder för:
• Planering: att förbereda workshops och idéutvecklingsmöten
• Genomförande: av idémöten/workshops med fokus på
idéutveckling i grupp. Urval av idéer.
• Efterarbete: dokumentation, uppföljning och visualisering av
idéer och resultat
Innehåll:

• Introduktion i området, kreativitet idéutveckling och
innovation.
• Om individers kreativitet
• Om gruppers kreativitet, process–människor–miljö
• Att förbereda workshops
• Uppstart av grupper
• Genomförande av workshops & Idémöten
• Idéutvecklingsprocessen. Metoder för urval.
• Avslut av workshops och idémöten
• Efterarbete av workshops och idémöten.
• Egen planering

Kostnad: 6 000 kr exkl moms.
Inkl dokumentation, bok,
komigång material
Lunch och fika ingår.
Anmälan: info@crearum.se
Frågor:

Ewa Svensson
ewa@crearum.se
Vår bok beskriver
förutsättningar för
kreativitet, struktur för
kreativa möten och
användbara övningar för
nya tankar och idéer!

Från utmaningar till innovativa lösningar!
www.crearum.se

