Zespołowe rozwiązywanie
problemów.Trening twórczości- część
1
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/19/13272/474869

Cena netto

480,00 zł

Cena brutto

480,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-24

Termin zakończenia
usługi

2019-10-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-24

Maksymalna liczba uczestników

45

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Klinika Wiedzy Agata Drabek

Osoba do
kontaktu

Agata Drabek

E-mail

agatadrabek@klinikawiedzy.pl

Telefon

+48608638947

Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem treningu twórczości jest rozwój umiejętności i sprawności uczestników, nie zaś
rozwiązywania problemów. Podczas treningu osoby partycypujące w nim uczą się przełamywania i
unikania swoich sztywnych i stereotypowych nastawień, uczą się także jak przezwyciężać swój
emocjonalny opór przed ujawnianiem swoich pomysłów i nowych idei.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Różnice między zespołowym a indywidualnym rozwiązywaniem problemów,
Praca grupowa a rodzaj zadania: zadania addytywne, koniunktywne, dysjunktywne,
Zespołowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, efekt synergii
Modele podejmowania decyzji zespołowych
Myślenie grupowe i jego pułapki (Organizacja pracy w grupie, autocentryzm grupowy, struktura i kultura
grupy, autorytety, napięcia emocjonalne, różnorodność poglądów i sprzeczność interesów, różnice
stylów społecznych, zarządzanie informacją, facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne, myślenie
grupowe (syndrom ogłupienia grupowego), polaryzacja grupowa),
Czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów,
Zespól kreatywny
Warunki organizacyjne i zespołowe efektywnego funkcjonowania
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, znaczenie ich dla kreatywności indywidualnej i tworzonych

innowacji przez cały zespół,
Zasady konstruktywnego dialogu w grupie kreatywnej i tworzenie umysłu zbiorowego
Metody kreatywności grupowej : synektyka, circept
Syndrom myślenia grupowego – jak się przed nim ustrzec

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Podczas treningu uczestnicy będą mieli możliwości nabycia oraz wypróbowania następujących
umiejętności i zdolności:
Umiejętność zwracania uwagi nainnych,
Zdolność dostrzegania zróżnicowanych właściwości i funkcji obiektów,
Zdolność do poddawania w wątpliwość tego co pewne i oczywiste

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich branż. Wymagana minimalna liczba
uczestników: 10 osób

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zespołowe rozwiązywanie
problemów.Trening twórczościczęść 1

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-10-24

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Pawłowska

Obszar specjalizacji

obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem,
techniki sprzedaży, praca zespołowa

Doświadczenie zawodowe

trener, menadżer, dyrektor zarządzający

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzenie szkoleń w obszarze
specjalizacji (kilkaset godzin szkolenia)

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
Orla 10/12
95-200 Pabianice, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Na
życzenie
Zamawiającego
miejsce
realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Warunki logistyczne:

