
3-dnevna vodstvena delavnica

Moč ustvarjalnega mišljenja za vodje

 

naučili iskanja in generiranja novih idej, zamisli;

spoznali velik pomen razmišljanja in ustvarjalnosti v organizacijskem okolju;

poglobili razumevanje, kako delujejo naši možgani in kaj razmišljanje sploh je;

se naučili, kateri načini razmišljanja zavirajo doseganje rezultatov in kateri načini

razmišljanja podpirajo doseganje rezultatov;

spoznali, kako preokvirjati nedelujoče načine razmišljanja;

spoznali, kako spodbuditi razmišljanje in ustvarjalnost pri sebi in drugih;

naučili tehnik za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja;

spoznali strategije za vodenje ustvarjalnih procesov.

Na delavnici boste:

ZA IZVEDBO INDOOR DELAVNICE ZA VAŠO EKIPO:

ste vabljeni, da nas pokličete na 070 631 300 ali pišete na
prodaja@transformacija.com.

Naučite se ustvarjalnega razmišljanja ter iskanja in kreiranja idej!



Vsebina delavnice:
▶  Zakaj je razmišljanje v sodobnih organizacijah tako pomembno.

▶ Kateri so posamezni načini razmišljanja, kaj so in kaj lahko počnemo z njimi.

▶ Srečajmo se s svojim razmišljanjem.

▶ Psihološke meje, miselni okviri in odnosi.

▶ Proces razmišljanja in strukturiranje informacij.

▶ Osebnostne lastnosti, socialna dinamika in mišljenje.

▶ Metode, strategije in tehnike za izvajanje učinkovitih miselnih procesov.
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ustvarjati nove dinamike skupin in povečevati njihov zagon,      
okrepiti svojo sposobnost za doseganje rezultatov,
skrajševati čas do realizacije,
povečati svojo prožnost,
bolje spoznati moč svojega mišljenja in jo še okrepiti,
učinkovito vplivati na večji prispevek sodelavcev in vodenje procesov.

Delavnica Moč ustvarjalnega mišljenja za vodje je namenjena
vsem, ki želite:



Zakaj je razmišljanje v sodobnih organizacijah tako
pomembno?
 
➡ Razmišljanje in ustvarjalnost kot potencial, vir motivacije in pripadnosti
➡ Kako razmišljanje vpliva na dinamiko procesov in doseganje rezultatov   

Program delavnice
Moč ustvarjalnega mišljenja za vodje
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Kateri so posamezni načini razmišljanja, kaj so in kaj lahko
počnemo z njimi 
 
➡ Kritično, objektivno in ustvarjalno razmišljanje
➡ Kdaj je posamezen način razmišljanja funkcionalen in avtentičen in kdaj ne
➡ Kaj so funkcije posameznega načina razmišljanja
➡ Kateri način razmišljanja izbrati in kdaj? (Praktično delo)

Srečajmo se s svojim razmišljanjem 
 
➡ Kako delujejo možgani
➡ Kaj je posameznikov miselni proces
➡ Kako nastaja naš miselni proces
➡ Načini za ustvarjanje novih idej in stanj moči (Praktično delo)

Psihološke meje, miselni okviri in odnosi
 
➡ Kako posameznikove psihološke meje vplivajo na razmišljanje in učenje ter komunikacijo in
odnose z drugimi
➡ Preverimo svoje psihološke meje in raziščimo priložnost za rast na področju komunikacije,
odnosov in ustvarjalnega mišljenja (Praktično delo)
➡ Potreba po dialogu, varnosti in zaupanju (Praktično delo)
➡ Sprejemanje odgovornost in razmišljanje, kaj so posameznikove moči



Osebnostne lastnosti, socialna dinamika in posameznikovo
mišljenje
 
➡ Kako osebnostne lastnosti vplivajo na posameznikov način razmišljanja
➡ Kako vključenost v odnose vpliva na posameznikov način in kapaciteto razmišljanja
➡ Prispevek k razmišljanju in potreba po varnosti
➡ Kaj so prepričanja in kako vplivajo na sistem dovoljenj in prepovedi
➡ Kako spodbuditi večjo vključenost in miselni prispevek drugih? (Praktično delo)

Metode, strategije in tehnike za izvajanje učinkovitih
miselnih procesov
 
➡ Kako se notranje naravnati za učinkovito ustvarjalno delo, sistem 3P
(Praktično delo)
➡ Kako se pripraviti in voditi možgansko nevihto (Praktično delo)
➡ Strategija za vodenje razvojnega miselnega procesa po Disneyu (Praktično
delo)
➡ Kako s komunikacijo in participativnim vodenjem uporabiti ustvarjalnost kot
vir zavzetosti in pripadnosti članov skupine / tima (Praktično delo)

Proces razmišljanja in strukturiranje informacij 
 
➡ Kako možgani členijo in strukturirajo informacije
➡ Kako lahko s členjenjem informacij izboljšamo ustvarjanje in prenos zamisli 
(Praktično delo)
➡ Kaj sta divergentno in konvergentno mišljenje, kako in kdaj ju uporabiti
➡ Struktura miselnih procesov od nastanka ideje do realizacije ideje
➡ Kako z razumevanjem posameznih komunikacijskih ciljev podpremo proces
realizacije ideje (Praktično delo)

Program delavnice
Moč ustvarjalnega mišljenja za vodje
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Oznaka Praktično delo označuje dele delavnice, kjer bodo udeleženci v manjših delovnih
skupinah izvajali raziskovanja in analize svojih stanj, izvajali vadbo tehnik ali izvajali procesnih
komunikacijskih strategij.



Trener
Delavnico vodi Miha Bavec, poslovni trener in

coach. Miha ima dolgoletne izkušnje pri razvoju

vodstvenih in ključnih kadrov ter razvoja skupin in

organizacij. 

V podjetjih sodeluje pri ustvarjanju procesov

sprememb, vzpostavitvi vodstvenih kompetenc,

osvajanju kompetenc, osvajanju mehkih veščin in pri

praktični implementaciji le-teh v redne procese dela.

S pomočjo njegovih veščin in izkušenj bodo

udeleženci na delavnici pridobili znanja, dragocene

usmeritve in izkušnje za učinkovito upravljanje z

odnosi in skupinsko dinamiko ljudi, ki jih vodijo.

Metoda dela
V Transformaciji udeležencem izobraževalnih programov

približamo veščine vodenja in komuniciranja na tak način, da jih

ponotranjijo. Za ta proces si vzamemo toliko časa, kolikor je

potrebno. Trenerji Transformacije se prilagajamo udeležencem

in dinamiko podajanja snovi prikrojimo njihovi stopnji

razumevanja, njihovim izkušnjam in njihovim potrebam.

Trenerji in coachi pri tem agilno kombiniramo različne pristope in

tehnike, ki celovito pokrijejo vse vidike izobraževalnega procesa.

Tako do pomembnih prebojev in napredka pridejo vsi udeleženci,

ne glede na njihovo predznanje.

»Moje poslanstvo je razvijati vodje, graditi time in
podpirati rast podjetij tako, da lahko dosegajo
rezultate, kakršne želijo in jih potrebujejo.« 
Miha Bavec, strokovnjak za razvoj vodij in organizacij

Manjše skupine

Večja interakcija
trener - udeleženci

Vaje v dvojicah ali
skupinah

Raziskovanje
vsakdanjih izzivov
in iskanje praktičnih
rešitev
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Reference
Za vodstvene programe Transformacije se odločajo v prihodnost naravnani vodje in
podjetja, ki se zavedajo priložnosti za izboljšave in čutijo potrebo za rast. Vedo, da je
učinkovito delovanje podjetja pogoj za njihovo konkurenčnost na trgu.Gre torej za
podjetja, kjer se hitro odzivajo na neustrezne rezultate, pri tem pa so strpni do
sodelavcev in spodbujajo učenje. Takim podjetjem v Transformaciji nudimo razvoj vodij
in timov, zato da dosegajo potrebne rezultate.

»Sodelovanje s Transformacijo je izjemno predvsem zaradi njihove visoke strokovne
usposobljenosti in profesionalne etike. Ne znam si predstavljati, kako bi uspešno izpeljali
reorganizacijo našega podjetja brez treninga komunikacije, vodstvenih delavnic,
individualnih coachingov in kadrovskega testiranja ter visoko strokovnih interpretacij z
elementi coachinga, ki so jih odlično opravili pri Transformaciji. Brez pomisleka bi jih
priporočila vsakemu podjetju.«

Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja
RLS Merilna tehnika d. o. o.
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STOPITE V STIK Z NAMI.

Za morebitna vprašanja v zvezi s programom ste
vljudno vabljeni, da nas pokličete na 
070 631 300 ali pišete na
prodaja@transformacija.com

Veselimo se sodelovanja z vami in vas 
lepo pozdravljamo,

Ekipa Transformacije

Transformacija d.o.o.
Stegne 23a, 1000 Ljubljana
www.transformacija.com

Transformacija
Podjetje Transformacija, d.o.o. nudi celostno podporo vodjem in ostalim ključnim

zaposlenim pri organizacijskem razvoju podjetij  z namenom doseganja zastavljenih ciljev.

Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske

meritve so namenjene podpori direktorjem, vodjem, HR in ostalim strokovnjakom, z enim

samim namenom: povečati učinkovitost delovanja vodij, skupin in organizacij. 

Naši trenerji, coachi in HR strokovnjaki vam svetujejo, kako do učinkovitega vodenja in

zavzetosti zaposlenih.

Razvoj veščin vodenja,
komunikacije in prodaje.

Identifikacija
 talentov, izzivov in 

priložnosti za razvoj.

Podpora pri 
implementaciji 

novih znanj, veščin 
in vedenj v prakso.


