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 Творчество – самый эффективный способ активного развития Личности, а также средство решения
проблемы выживания человека и развития человечества в современном быстро изменяющемся мире.
 Каждый человек потенциально способен стать Творческой Личностью.
 Среди известных сегодня способов формирования Творческой Личности одним из наиболее сильных
инструментов является Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная выдающимся
российским ученым Генрихом Сауловичем Альтшуллером.
ТРИЗ сегодня – это не только технологии творчества, апробированные в технике, науке, педагогике,
искусстве, рекламе, бизнесе и других областях человеческой деятельности;
ТРИЗ – это не только система знаний, доступная для всех безотносительно возраста и профессии;
ТРИЗ – это не только способ решать свои личные проблемы в любых ситуациях, не только образ
мысли и мировоззрение, дающие понимание и уверенность, делающие наше сознание
спокойным и свободным;
Сегодня ТРИЗ – это международное общественное движение, направленное на то, чтобы сделать
эффективные технологии творчества неотъемлемой частью мировой культуры.
К основным целям Международной ассоциации ТРИЗ относятся:
 активизация творческого потенциала личности, способной саморазвиваться в гармонии с собой и
окружающим миром;
 развитие и применение ТРИЗ и других подходов к решению творческих проблем в различных областях
человеческой деятельности;
 создание на этой основе достойных условий жизни творческого человека.
Мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наши цели.

Творчество во имя Достойной Жизни!

DEKLARACJA
Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ
 Kreatywność jest najbardziej efektywnym środkiem szybkiego rozwoju człowieka. Umożliwiła również jego
przetrwanie w przeszłości i pozwala na rozwój ludzkości we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.
 Każdy człowiek posiada potencjał aby stać się Jednostką Kreatywną.
 TRIZ, (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań), stworzona przez znakomitego rosyjskiego naukowca
Henryka Saulowicza Altszullera, jest jednym z najpotężniejszych, znanych obecnie, narzędzi używanych do
kreowania Jednostki Kreatywnej.
TRIZ to nie tylko technologia kreatywności, używalna w inżynierii, nauce, pedagogice, sztuce, biznesie i
innych dziedzinach ludzkiej działalności;
TRIZ to nie jedynie system wiedzy dostępnej dla każdego bez względu na zawód i wiek;
TRIZ to więcej niż metoda rozwiązywania problemów, narzędzie wszechstronnego myślenia lub też filozofia
zapewniająca zrozumienie, pewność i stwarzająca otwarty umysł;
TRIZ obecnie jest Międzynarodowym Ruchem ukierunkowanym na tworzenie skutecznych technologii
kreatywności jako integralnej części kultury światowej.
Głównymi celami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ są:
 Aktywacja potencjału kreatywnego jednostki, która zdolna jest do samorozwoju w zgodzie ze sobą i otaczającym
ją światem.
 Przyszły rozwój i stosowanie TRIZ, jak również innych metod kreatywnego rozwiązywania problemów, w
różnych dziedzinach ludzkiej działalności.
 Bazując na powyższych celach, stworzenie warunków do narodzin Jednostek Kreatywnych.
Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym, kto podziela nasze cele.

Kreatywność dla Lepszego Jutra!
Uczestnicy Pierwszego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ
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