+
Сътрудничество
Тема 2.9
Как процесът на
сътрудничество ще направи
организацията ми иновативна

Как процесът на
сътрудничество
ще направи
организацията ми
иновативна

+

В този раздел се помага на читателя
да разбере как сътрудничеството
може да благоприятства иновациите
посредством поредица от въпроси
Цели:

•

Да се обяснят начините, по които
процесът на сътрудничество може
да помогне на дадена организация
да бъде по-иновативна

Резултати от обучението:

•

Обучаемият ще разбере как
сътрудничеството прави
организациите иновативни

•

Каква е връзката между
управлението на
сътрудничеството и иновациите

•

Какво да се вземе предвид за
собствения му процес.

Управление на
иновациите

+

Как да намерим партньорите,
които трябва
Как да развием процес за
сътрудничество
Как процесът за
сътрудничество ще направи
организацията ми иновативна

2.10

2.1
2.2
2.3

Как да измерваме
въздействието

Как да си сътрудничим успешно

2.7

Как да управляваме
процеса за креативност:
Фактори на успеха от
решаващо значение

Как да планираме управлението
на сътрудничеството на работното
място

2.8

Инструменти за
развиване на процеса за
организационна
креативност

Как да създадем стратегия за
управление на сътрудничеството
на работното място

2.9

Как да развием процес
за организационна
креативност

1.9

Как да развием процес
за индивидуална
креативност

2.4

1.4

Как да създадем
стратегия за управление
на креативността на
работното място

2.5

Видове сътрудничество

2.6

1.1

1.2
1.3

Видове и нива на
иновации

1.5

Как и защо да си сътрудничим

1.6

Всички сме креативни

1.7

на
Управление наУправление
сътрудничеството
креативността

1.8

Управление на
креативността

Как да управляваме процеса
на сътрудничество: Фактори
на успеха от решаващо
значение

2.11

Раздел 2.
Сътрудничество

Раздел 1.
Креативност

Как да измерваме
въздействието

+

Процесът на сътрудничество, за да сме
по-иновативни
Петте стъпки на сътрудничеството

Разбиране
на понятията

Измерване
на въздействието

Управление
на процеса

Създаване
на стратегия

Разработване на
процес

+ Сътрудничество и иновации
Някои въпроси за обобщение на начините, по които процесът на сътрудничество
може да направи една организация иновативна

•

Каква е връзката между управлението на сътрудничеството и
иновациите?

•

Как управлението на сътрудничеството може да е от полза за
иновациите?

•

Кога можете да прилагате сътрудничество в процес на иновации?
Пример?

•

В кои иновативни области можете да приложите сътрудничество? Найдобри практики?

•

Какво трябва да вземете предвид, преди да използвате
сътрудничеството в процеса на иновации?

+

Източник: https://www.flaticon.com/free-icon/solution_2090291#term=solutions&page=1&position=54

+ Сътрудничество и иновации

Каква е връзката между управлението на
сътрудничеството и иновациите?
Иновациите могат да възникнат от взаимодействия между хора с
различни умения и опит, които или решават проблеми, или генерират
идеи, които създават стойност. Сътрудничеството е съществено за
увеличаване на потенциала за иновации и като такова е жизненоважно
за иновациите

Източник: freepik.com

+ Сътрудничество и иновации

Как управлението на сътрудничеството може да е от
полза за иновациите?
•

Сътрудничеството може да позволи придобиването на нови
умения

•

Сътрудничеството носи допълнителен опит или повече идеи от
нови гледни точки

•

Сътрудничеството предлага повече възможности за нови идеи,
които насърчават иновациите

•

Персоналът се насърчава да общува с други хора (отвътре или
отвън), да се самомотивира, да бъде самоуверен.
Това
благоприятства иновациите

+ Сътрудничество и иновации

Кога можете да прилагате сътрудничество в процес
на иновации?
•

На различни етапи от иновационния процес

За генериране на идеи

Разработване на
проекта

Внедряване/изпълнение

Решаване на проблеми

Оценка

+ Сътрудничество и иновации
В кои иновативни области можете да приложите
сътрудничество?
Почти всички

Здравеопазване
Технологии
Предприемачество

Проектиране

Енергетика
Комуникации

Маркетинг
ИКТ

Видеоклип на NEXUS. Лийдски университет
https://www.youtube.com/watch?v=sES_dhHKS3w

+ Сътрудничество и иновации
Какво трябва да вземете предвид, преди да
използвате сътрудничеството в процеса на
иновации?
•

Да изберете партньора, който трябва

•

Да се договорите за споделени намерения

•

Да намерите едно единствено определение за успех

•

Да създадете споделено ниво на ангажираност

•

Да си поставите общи цели чрез преговори

•

Да разделяте цялата задача на по-малки задачи

•

Да разпределяте задачите на отговорници за изпълнение

•

Да обединявате изпълнената работа, за да получите резултат, който е подобър, отколкото бихте могли да постигнете сами.

•

Ако подобрявате вътрешното сътрудничество е чудесна идея да привлечете
служителите си и да направите така, че да се почувстват част от процеса.

+ Учебни помагала
https://www.youtube.com/watch?v=va
N6FtJ8inA
Vitasek, K. (2015), 15, Innovation and
Collaboration: It's Not An Either-Or
Proposition, от:
https://www.forbes.com/sites/katevita
sek/2015/01/13/innovation-andcollaboration-its-not-an-either-orproposition/

Преглед на раздела
В този раздел чрез отговори на няколко
въпроса се показва каква е корелацията
между сътрудничеството и иновациите.

Обясняват се инструментите и дейностите,
необходими за осъществяване на всяка фаза
от процеса на сътрудничество, както и как
процесът на сътрудничество може да се
приложи във всяка фаза на иновационния
процес на дадено предприятие
Показват се основните моменти, свързващи
сътрудничеството и иновациите

