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INCREMENTA
Innováció és kreativitás
A mentalitás fejlesztése a
kkv-kban

+ INCREMENTA
Az INCREMENTA egy képzési
program és célja a kkv-k dolgozóinak
támogatása az innovációs
tevékenységekkel kapcsolatban,
annak érdekében, hogy fejlesszék
tudásukat és kompetenciáikat a
kreativitás és az együttműködés
irányítása terén.

A képzési program részei:

•

Prezentációk

•

Hasznos példák

•

Gyakorlatok

•

Tevékenységek

•

Szituációs játékok

•

Tájékoztatók

+ INCREMENTA
Az INCREMENTA képzési programot
ajánljuk

•

Oktatóknak és képzési
intézeteknek

•

Szaktanácsadóknak

•

KKV-k dolgozóinak

•

KKV-k menedzsereinek

A képzés a Kreativitás és Innováció
Útmutatón alapul (amely részben
kiadványként elérhető), és a CEN/TS
16555 Innovációs Menedzsment
Szabványcsalád 5. és 6. alapján
készült, a kreativitásról és az
innovációs menedzsmentről.

A kreativitás
folyamatának irányítása:
Kritikus sikertényezők
Hogyan mérhető a
hatás?

2.1

2.2
2.3

Hogyan lehet a munkahelyen
együtt-működési stratégiát
alkotni?

2.6 2.5

1.7

Eszközök a szervezeti
kreativitás folyamatának
fejlesztésére

Együttműködés
típusok

Hogyan lehet sikeresen
együttműködni?

2.7

1.6

Hogyan lehet kidolgozni a
szervezeti kreativitás folyamatát?

Hogyan és miért
kell együttműködni?

Hogyan lehet megtalálni a
megfelelő partnereket?
Hogyan lehet kidolgozni az
együttműködési folyamatot?
Hogyan teszi az
együttműködés folyamatát
innovatívvá a szervezetem?

2.10

Management

2.8

1.5

Hogyan fejlesszük ki az egyéni
kreativitás folyamatát?

1.8

Hogyan lehet létrehozni a
munkahelyi stratégiát a kreatív
menedzsment számára?

1.9

1.4

Innováció típusai és
szintjei

Együttműködés
Creativity
menedzsment

2.9

1.1
1.2

Mindannyian
kreatívak vagyunk

1.3

Kreativitás
menedzsment

2.4

2. Rész
Együttműködés

1. Rész
Kreativitás

Az együttműködési folyamat
irányítása: Kritikus
sikertényezők

2.11

+

A bemutató témája
félkövér, 10,5 Arial
betűtípus, nagyobb
alakú

Innováció menedzsment

Az együttműködés menedzsmentjének
megtervezése a munkahelyen

Hogyan mérhető a
hatás?

Általános célkitűzések

+

A képzés befejezése után a résztvevők
várhatóan:
• Képesek a kreativitás és az
együttműködés fogalmainak alapos
megértésére;
• Szert tesznek egy olyan
gondolkodásmódra, amely elősegíti az
innovációt, a kreativitást és az
együttműködést a munkahelyen;
• Fejlődik a kreativitás és az
együttműködés menedzsment
stratégiájának létrehozásának képessége;
• Fejlődik a kreativitás és az
együttműködés menedzsment
folyamatának megtervezésének
képessége;
• Ki tudják választani az eszközkészlet
legmegfelelőbb eszközeit szervezetük
számára;
• Értékelni tudják jelenlegi helyzetüket a
szervezeti kreativitás és az együttműködés
irányítása szempontjából;
• A mérőszámok segítségével
meghatározhatják a kreativitás és az
együttműködés menedzsmentének
hatásait.

+ A képzés alatt
•

Próbáld betartani az ütemtervet

•

Nyugodtan tegyél fel kérdéseket
és vitassatok meg minden
érdekes témát

•

Használd a tananyagokat és
tájékoztatókat

A képzés időtartama 20óra

Minden nap végén megvitatjuk a nap
folyamán megtanult tapasztalatokat.
A Kreativitás és az Együttműködés
Menedzsment Egység végén lesz egy
értékelés az egész egység
tartalmával kapcsolatban.
Az utolsó nap végén megkapjátok a
tanúsítványokat.

Egységek tartalma
➢ Kreativitás menedzsment
o Mi a kreativitás?
o Hogyan generálhatom, értékelhetem és választhatom ki az
ötleteket?

o
o
o

Hogyan dolgozhatom ki a szervezeti kreativitás folyamatát?

o

Mi működteti: Kritikus sikertények a kreativitás
irányításában.

Hogyan tudom kezelni a kreativitást a munkahelyen?
Hogyan mérjük a kreativitási folyamat irányításának
hatását?

➢ Együttműködés menedzsment
o Mi az együttműködés?
o Milyen típusú együttműködések vannak?
o Hogyan választhatom ki, hogy milyen típusú
együttműködést kívánok használni?

o

Hogyan lehet az innovációs együttműködési folyamatot
kidolgozni?

o
o

Hogyan irányíthatom az együttműködést a munkahelyen?

o

Mi működteti: az együttműködés kritikus sikertényezői.

Hogyan lehet mérni a hatást egy együttműködési
eredménykártya használatával?

be
+ Mutassuk
magunkat!

Kérlek, oszd meg velünk:
•

A neved

•

A szakmád

•

A képzéssel kapcsolatos
elvárásaid

