Pozdravljeni,
prvo srečanje iNOVATIVNIH NAVIGATORJEV je uspešno za nami.
Naše druženje ocenjujeva za koristno in pozitivno. V prijetnem vzdušju smo
pozornost usmerili v proces inoviranja in izkusili mreženje različnih tehnik.
Prilagam nekaj utrinkov z včerajšnjega srečanja.
Zgodba je izpostavila problem nabave 424(!) različnih vrst delovnih rokavic
po različnih cenah in pri različnih dobaviteljih. Pri reševanju izziva smo kot
navigatorji usmerjali proces inoviranja skozi 4 tehnike - od ideje do tržne
manifestacije. Izkušnje kažejo, da se proces ne odvija vedno v takšnem
vrstnem redu. Pomembno je razviti sposobnost prilagajanja trenutni situaciji
ter prepoznati dane priložnosti in omejitve. V nadaljevanju navajava
pomembne zaključke včeraj predstavljenih tehnik:
1. INSPIRACIJA - Metoda 4D:
Čuječnost prebudimo z vzpostavitvijo notranjega miru.
2. INOVACIJA - Kanvas poslovni modeli:
Bolj kot rešitev je pomembna pot ustvarjanja poslovnega modela.
3. INVENCIJA - Metoda U – sistemsko kiparjenje:
Obtičanost pri inoviranju je dragocena, če jo ozavestimo in rešimo.
4. IDEJA: Paralelno razmišljanje – šest klobukov:
Ustvarjanje idej naj bo fokusirano in organizirano.

Tehniko Appreciative Inquiry (Pozitivno poizvedovanje) smo uporabili za
učinkovito vodenje razprave. Prišli smo do zanimivih skupnih zaključkov o vlogi
in kompetencah iNOVATIVNIH NAVIGATORJEV:


iNOVATIVNI NAVIGATOR išče tisto, kar je res potrebno. Ko odkrije
korist, si zastavi cilj. Inoviranje usmeri k cilju. Uporabi različne tehnike
inoviranja. Potem vztraja vse do realizacije cilja.



Dodatne kompetence iNOVATIVNEGA NAVIGATORJA so: čuječnost,
odprtost, celostnost, strukturiranost, organiziranost, pogum ...

Na prvem srečanju je bil v naši družbi zasl. prof. ddr. Matjaž Muleja z
Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. S svojim znanjem in
bogatimi izkušnjami je pomembno prispeval k dodani vrednosti srečanja.
Posredujeva nekaj njegovih misli in modrosti:


Bistvo iNOVATIVNEGA NAVIGATORJA je inoviranje samega sebe.



Pomembno je prepoznati, v čem smo res dobri in to znati izbrati.



Pomembno je prepoznati, česa ni vredno začeti in se znati temu odreči.



»Užival sem na srečanju! Hvala za priložnost.«

Pred nami je že nov dan in novi izzivi. Z nestrpnostjo in veseljem pričakujeva
naše drugo srečanje, ki bo 19. maja. Z novo zgodbo in novimi tehnikami
bomo spet v dobri družbi. Pridružite se!
Veselimo se srečanja z vami,
Vesna in Alja
SrCi Inštitut Maribor
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