
Centrum Kreatywności Targowa wraz z Vuca Lab zapraszają na wyjątkowy kurs: 
Jak być lepszymi przodkami w zmiennym świecie? Startujemy 5 lipca! 

Dobry przodek 

Poznaj Jonasa Salka – żyjącego w XX wieku wynalazcę szczepionki przeciwko grypie. Dr Salk stworzył także szczepionkę 
przeciwko polio (Choroba Heinego-Medina) i, by uratować miliony z nas, odmówił jej opatentowania. To właśnie ten (nomen 
omen!) wirusolog ponad pół wieku temu wymyślił termin „dobrego przodka": Jeśli chcemy być dobrymi przodkami – powiedział 
dr Salk podczas przemówienia w 1967 roku – powinniśmy pokazać przyszłym pokoleniom, jak radziliśmy sobie w epoce 
wielkich zmian i wielkich kryzysów.

Jak być lepszymi przodkami i przodkiniami w zmiennym świecie? 

• Jak radzić sobie w świecie permanentnej zmiany? 
• Jak tworzyć udany biznes, startup, organizację?
• Jak być lepszym liderem i profesjonalistą, jednocześnie zachowując pozytywny wpływ na społeczeństwo i planetę?

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać  podczas naszego nowego kursu!

Tematyka zajęć  

Kurs, który Ci proponujemy, składa się z 4 elementów - jednych zajęć dla wszystkich oraz trzech spotkań tematycznych do 
wyboru, prowadzonych w mniejszych grupach. Podzielimy się na nie podczas pierwszych zajęć, zgodnie z zainteresowaniami 
uczestniczek i uczestników: 

Kicko�
prowadzenie: Lena Mitkowa, Marcin 
Capiga, Iwo Zmyślony, Filip Dębowski
(zajęcia dla wszystkich)

 

Jak być 
lepszymi przodkami 
w zmiennym świecie?

szkoła letnia

Empatyczne przywództwo 
prowadzenie: Marcin Capiga
(zajęcia do wyboru)

 

Design/Agile mindset 
prowadzenie: Iwo Zmyślony
(zajęcia do wyboru)

 

Zrównoważony wzrost  
prowadzenie: Lena Mitkowa, 
Filip Dębowski
(zajęcia do wyboru)

 

05/07 
(10:00-14:00)

07/07 
(10:00-13:00)

14/07
(10:00-13:00)

21/07 
(10:00-13:00)

Szczegółowe opisy poszczególnych zajęć znajdziesz TUTAJ. 

https://cktargowa.pl/kurs-szkoly-letniej-jak-byc-lepszymi-przodkami-w-zmiennym-swiecie/


Cel Kursu

• analiza uwarunkowań i biznesowych wyzwań w świecie permanentnej zmiany, 
• przećwiczenie wiedzy, postaw i umiejętności warunkujących rozwój oraz pozytywny wpływ w niestabilnych warunkach,
• analiza postaw dobrych przodków i dobrych przodkiń, megatrendy i dobre praktyki w obszarach przywództwa, kultury  
 organizacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Koszt udziału

Udział w kursie kosztuje 249 zł brutto. 
Uczestnikom i uczestniczkom Szkoły Kreatywności lub Szkoły Plus oraz osobom pracującym w CK Targowa przysługuje zniżka 
-20% (cena ze zniżką: 199 zł brutto). 

Zniżką objęte są również osoby należące do grup na Facebooku: VUCA Nocą i/lub Dobry Przodek.

Cena obejmuje udział w zajęciach dla wszystkich 5 lipca (Kick o�) oraz jednych zajęciach tematycznych do wyboru. Jeżeli pozosta-
ną wolne miejsca, a uczestnicy i uczestniki wyrażą taką chęć, organizator postara się umożliwić także udział w drugich, wybranych 
zajęciach tematycznych. Nie możemy tego jednak zagwarantować. 

Format zajęć
Zajęcia będą odbywać się zdalnie.

Zgłoszenia 
Formularz zgłoszeniowy na kurs znajdziesz TUTAJ. 

 

             cktargowa.pl

Partner

https://formularze.kig.pl/pl/ckt-szkola-letnia-kurs-online/

