
KREATIVA WORKSHOPS
Minikurs som ger dig praktiska verktyg för idéskapande

Om kursen
Nytänkande och idéutveckling är centrala områden för att
lyckas idag. Men kreativitet kräver engagemang. Inspiration 
till nya idéer och kreativa lösningar kommer sällan ”från 
ingenstans”.  Våra hjärnor vill gärna stanna i invanda och 
bekväma tankebanor.

Så hur kan vi hjälpa oss själva och vår omgivning att skapa
utmaningar för att tänka och skapa nytt? Vilka metoder
kan vi använda oss av för att skapa kreativitet i
utvecklingsarbetet?

Under kursen bjuds du på praktiska metoder för att leda
kreativa processer hos dig själv och din arbetsgrupp. Vi
tittar på hur vi kan styra och bryta våra tankemönster, 
identifiera vad vi gör bäst i en kreativ process och experi-
menterar kring hur många idéer vi behöver arbeta fram för 
att optimera nyskapandet.

Sagt om kursen
Academic House genomför regelbundet minikurser inom
flera olika områden. Våra tidigare deltagare har bland
annat sagt:

”Jag tycker att kursen var super, det var ett bra upplägg
och jag tar med mig massor”

”En mycket lärorik och trevlig kväll”

”Innehållet kändes mycket aktuellt och användbart. Jag
gick därifrån mycket inspirerad!”

”Jag tycker det var både trevligt och lärorikt. Flera ahaupp-
levelser”

En lärorik kurs i kreativitet och idéutveckling för dig som leder eller medverkar i workshops. Seminariet ger dig
utmanande och praktiska verktyg för att leda och medverka i workshops, idémöten och utvecklingsarbeten på
ett framgångsrikt sätt.

Ur innehållet
• Lateralt och linjärt tänkande
• Att skapa kreativa roller och sammanhang
• Praktiska metoder för idéutveckling
• Att använda multipla intelligenser
• Hur får vi med alla perspektiv och lösningar?
• Vad gör vi när vi kört fast?

Extended DISC personprofil
Denna utbildning kan förberedas med en Extended DISC
personanalys som ger dig insikt i ditt eget och dina
medarbetares beteende och kommunikation.

Målgrupp
Minikursen i Kreativa workshops och idéutveckling vänder
sig till dig som är chef, gruppledare, projektledare eller i
en annan roll vill bli bättre på att förstå och leda workshops, 
brainstormingmöten, idégenerering med mera.

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se

Anmälan
Anmäl dig på www.academichouse.se, tel 08-55 11 21 00
eller kursbokning@academichouse.se.
Anmälan sker i mån av plats.
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