
 

 

Zimowej przygody z Poradnią w Tuchowie ciąg dalszy – trening twórczości 

 

 

 W dniach 20-24 lutego 2012 r. (w drugim tygodniu ferii zimowych) w Publicznym 

Gimnazjum w Ryglicach odbył się trening twórczości dla uczniów zdolnych. Zajęcia 

prowadzone były przez Katarzynę Rejkowicz i Agnieszkę Szymańską psychologów 

z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie.  

 

 W treningu uczestniczyło jedenaście osób z pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. 

Trening miał na celu rozwijanie możliwości twórczych uczniów zdolnych. Podczas kolejnych 

dni zajęć uczniowie ćwiczyli takie operacje twórczego rozumowania jak: abstrahowanie, 

dokonywanie skojarzeń, rozumowanie indukcyjne, rozumowanie dedukcyjne, 

metaforyzowanie i transformowanie. Uczestnicy zajęć mieli również możliwość rozwijania 

swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Czas spędzony na treningu był dla 

gimnazjalistów okazją do zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swoich 

umiejętności, ale także dawał możliwość dobrej zabawy i relaksu. 

 

 A oto jak uczestnicy relacjonują przebieg treningu: 

 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tuchowie zorganizowała w Publicznym 

Gimnazjum w Ryglicach w dniach 20-24 lutego 2012 r. trening twórczości. Przez pięć 

dni uczniowie uczyli się pogłębiać swoją wyobraźnię i twórczość podczas różnych 

zabaw i gier. W treningu uczestniczyło 11 uczniów, którzy wykonywali różne 

ćwiczenia pomagające w pogłębianiu twórczości oraz umożliwiające przyjemne 

spędzenie czasu w ferie zimowe. Zajęcia te pozwoliły na uświadomienie sobie, że 

twórczość to ważna cecha ludzka. Poprzez różne ćwiczenia osoby mogły się poznać, 

współpracować w grupach, a przy tym świetnie się bawić. Trening twórczości, który 

odbył się na terenie gimnazjum w Ryglicach pozwolił na chwile relaksu, chwile 

twórczości i głębsze poznanie siebie i swoich możliwości. Taki trening umożliwia 

wytężenie swojego umysłu, pojawienie się ciekawych pomysłów, zaufanie względem 

swoich koleżanek, świetną zabawę oraz kreatywność. Poprzez zabawę, różne gry i 

ćwiczenia na zajęciach pogłębiliśmy naszą twórczość i kreatywność, mamy teraz 

większą wyobraźnię i patrzymy na świat trochę inaczej. 



 

 W dniach 20 – 24 lutego br. w Publicznym Gimnazjum w Ryglicach odbył się trening 

twórczości. W treningu brało udział 11 uczniów gimnazjum i dwie panie psycholog. 

Zajęcia trwały od 8.30 do 12.30. Na zajęciach uczyliśmy się o różnych ciekawych 

rzeczach, bawiliśmy się wspólnie, aby także poprzez zabawy rozwijać swoje twórcze 

myślenie. Bardzo ciekawe było wykonanie własnych, charakteryzujących nas koszulek, 

projektowanie placu zabaw oraz tworzenie różnych, zaskakujących skojarzeń. Zajęcia 

uczyły też poprawnego komunikowania się. Uważam, że ten trening pomaga rozwinąć 

swoje twórcze myślenie i naprawdę warto na niego chodzić. Jestem bardzo z niego 

zadowolona i cieszę się mogłam być jednym z uczestników. 


