Kreativa arbetsmetoder – ”verktygsdagen”
 Lär dig olika övningar och verktyg som genererar fler och bättre idéer
 Lär dig att hjälpa gruppen att tänka i helt nya banor
 Träna på att hålla övningar innan du kör i skarpt läge
Kursen är för dig som vill lära dig och träna på olika kreativa verktyg och metoder! Vi behöver nya
sätt att tänka för att skapa nya idéer och här får du en verktygslåda för att utmana en grupp till att
tänka nya tankar och få fram nya idéer kring specifika områden. Det fungerar för utveckling av
produkter, marknadsföring, processer eller organisation eller för att lösa problem och öka
engagemanget i verksamheten.
Kursen vänder sig till dig som:

Coaching

Vill vidareutveckla din egen och gruppers förmåga att
tänka i nya banor. Du som vill bygga på din verktygslåda
med nya övningar och metoder för att starta upp
kreativa möten, skapa energikickar och effektivt få
grupper att tänka nytt för att generera idéer och lösa
problem på nya sätt.

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

När:

kl 9-16. Kaffe finns från kl 8.30
Individuellt eftersnack 16-17,
för de som önskar.

Plats:

Crearum, Gjuterigatan 1C,
Linköping

Omfattning

Heldag
Kursmål

Att få en grundförståelse och medvetenhet för vad som
är viktiga förutsättningar för kreativitet i grupp.
Deltagarna ska praktiskt ha provat en rad kreativa
verktyg och triggers för idégenerering och
problemlösning.
Innehåll:

 Introduktion kring förutsättningar för kreativitet och
kreativa processer.
 Övningar för att värma upp och komma igång i
gruppen
 ”lära känna övningar” som skapar trygghet
 En rad olika övningar, verktyg och triggers för att få
fram nya idéer och få nya infallsvinklar och
perspektiv på utmaningar.
 Olika metoder för att sortera och värdera idéer för
att välja ut och förbereda för genomförande.
 Diskussion kring när olika verktyg passar för olika
situationer och frågeställningar.

Kostnad: 5.000 kr exkl moms.
Inkl dokumentation
Lunch och fika ingår.
Anmälan: info@crearum.se
Frågor:

Ewa Svensson
ewa@crearum.se

”Kursen ger enkla och effektiva övningar som
är lätt att komma igång med och som både ger
energi och resultat i form av nya idéer och
perspektiv”, - Många tips!

Från kreativa idéer till innovativa lösningar!
www.crearum.se

