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TGK Törd át a gondolkodás korlátait!
TGK &ndash; TÖRD ÁT A GONDOLKODÁS KORLÁTAIT!a laterális és parallel gondolkodást fejlesztõ tanfolyam vezetõknek
Ez a tanfolyam lehetõséget ad a kreatív gondolkodás innovatív technikáinak és folyamatainak elsajátításához. Az
áruk vagy szolgáltatások ára, minõsége vagy differenciáltsága alapján való versenyképesség ma már nem
elégséges. A mai globális piacon az üzleti siker egy bizonyos kompetencia szintet követel meg, amire aztán a vállalat
saját érték monopóliumát lehet építeni. Ez újszerû koncepciók és ötletek nélkül nem mûködik, ezekhez viszont a kreatív
(laterális) gondolkodás módszereire van szükség.
Az áttöréshez, újszerû megoldásokhoz friss ötletekre, új koncepciókra van szükség, amelyeket negatív kritikával, több
elemzéssel, több információval és hagyományos logikával nem tudunk kitermelni.
A gondolkodás legnagyobb ellensége a zûrzavar, amikor egyszerre elemzünk, döntünk és tervezünk, miközben érzelmeinket
logikával próbáljuk igazolni. Az összefogás, a hatékony együttmûködés akadálya pedig a zsigereinkbe ivódott ellenséges
vita, az összetûzés intézménye, ami az értekezleteket meddõvé, idõpocsékolássá teszi, a téma mélyebb és
szélesebb vizsgálatát pedig ellehetetleníti.
A laterális és parallel gondolkodás technikái lehetõvé teszik mind a tetszés szerinti ötlet- és koncepcióképzést, mind a
percepciónk gazdagításából eredõ több rétû és magasabb szintû gondolkodást, mind pedig a meddõ vita helyére lépõ
parallel gondolkodást, amelyek segítségével túl tudunk lépni a hagyományos negatív kritikai gondolkodás és
torzsalkodás szabta szûk határokon a pozitív, konstruktív, kreatív és kiút-tervezõ (design) gondolkodás, az igazi
összefogás és gyümölcsözõ együttmûködés felé.
KIKNEK AJÁNLJUK?
Ez a program bárkinek javára válik a szervezeten belül, de különösen ajánljuk a következõ csoportoknak:
- Azoknak a vállalatoknak, amelyek kreatív és konstruktív gondolkodással akarnak jelentõs versenyelõnyt szerezni
- Managereknek és csúcsvezetõknek, akik szervezetükben emelni szeretnék az innováció szintjét
- Akik elõnyt látnak az emberi &bdquo;csúcs-erõforrás&rdquo; csúcstechnológiájának elsajátításában
- Akik ismerik a mind mapping (mindmapping) technikát
AZ EREDMÉNY
A program által elsajátítható készségek és technikák segítségével a résztvevõk képesek lesznek, hogy:
- A hagyományos gondolkozásmód mellett használjanak pozitív, konstruktív, és kreatív gondolkodási technikákat is
és így kikerüljenek a negatív/kritikus gondolkodásmód csapdájából&bull;Idõt teremtsenek alternatív, innovatív megoldások
kreatív gondolkozásmóddal való kifejlesztésére
- Lehetõséget adjanak az együttgondolkodásnak &ndash; a territoriális &ndash; és ego-érdekek és a nyer/veszt
alapállás kikapcsolásával
- Csökkentsék az ellenségeskedésen alapuló hozzáállást a munkakapcsolatokban
- Nyíltabb, kreatívabb légkört teremtsenek a párbeszédhez és a gondolkodás többféle módozatának használatához
A TANFOLYAM, TRÉNING TEMATIKÁJA:
- A kreatív probléma megoldás alap-technikája
- A kreatív probléma megoldás 10 lép-csõs rendszere:
- Probléma azonosítási fázis (prob-léma keresése, tények feltárása, probléma megfogalmazása;
- Okozat keresés fázisa (ok azonosí-tás, adatgyûjtés és -elemzés, Pareto elemzés);
- Megoldás fázisa: Force Field elem-zés, megoldási terv)
- Hagyományos gondolkodásunk korlátjai és a laterális gondolkodás szükségessége
- A Hat Gondolkodási Kalap módszere: túl a vitán és az elemzésen, a kreatív légkör és a parallel gondolkodás felé
- Alternatívák: a cselekvés alternatíváinak és az alternatív magyarázatoknak keresése
- Alternatív irányok és egy irányon belüli alternatívák
- A haladás - visszafelé módszere
- A &bdquo;harmadik pont&rdquo; technikája
- Az ötlet-legyezõ
- Figyelemirányító eszközök: PMÉ, VÖP, LEP,CÉSZ, MÁV, KÖF, FÉR
- Ötlet- és koncepció-képzés tetszés szerint - kreatív technikák és eszközök
- &bdquo;po&rdquo; és az elmozdulás
- véletlenszerû belépés
- &bdquo;menekülés&rdquo;
- ugrókövek
- ötlet-szüret
- koncept-manager

http://www.perfektpower.hu

Támogató: Joomla!

Generálás: 21 June, 2018, 17:28

PerfektPower Kft

A tanfolyam idõtartama: 2 nap

http://www.perfektpower.hu

Támogató: Joomla!

Generálás: 21 June, 2018, 17:28

