
               

    Innovative Thinking System™ 

                                  Certificering  

                Giver dig konkrete teknikker til at arbejde med  

                      innovationsledelse og Teori U i praksis 

  
  Denne 2 + 2 + 1 workshop vil certificere dig til at anvende 
   Innovative Thinking System™ 

   Du vil opnå kompetencer til at afholde workshops, lede møder om   
   innovation samt skabe innovation gennem kommunikation og  
   procesledelse.      
   Du bliver i stand til at bruge Innovative Thinking System™ til at  
   udvikle kreativitet og innovationskraft for organisationer, individer   
   og teams.  
          
           Innovation = kreativitet + implementering af ny værdi 
 
   Innovative Thinking System™ består af et bredt udsnit af   
   gennemprøvede teknikker og viser en enkel og håndterlig vej til 
   at skabe innovative løsninger. 
   Systemet organiserer og filtrerer de bedste idéer ned til den idé,  
   som har størst sandsynlighed for, at blive en succes.  
   Derefter analyseres og tilpasses den bedste idé til en handleplan, 
   der kan implementeres og skabe ny værdi.  
 
   Hvem er certificerings-workshoppen for?                                                                                      
 Ledere, HR konsulenter, coaches og innovationsagenter, som ønsker at anvende 
 Innovative Thinking System™ til træning og udvikling af individers og teams kreativitet  

 
Udviklings- og Innovationschefer som er ansvarlige for udvikling af nye produkter, 

 services og velfærdsløsninger.  
 

Markedsføringschefer som ønsker kunderne inddraget i nye kreative strategier. 
 

  Ledelser som ønsker at udøve innovativt lederskab og få innovativt følgeskab. 
 
                        Enhver som ønsker at øge/udvikle kreativiteten i en foranderlig verden 

"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.  
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift." Albert Einstein   

 



                                           

Udbytte af certificeringen: Deltagerne lærer hvordan man vælger den bedste ide og udvikler 
planer for præsentation og implementering samt lærer at trække på egen kreativitet for at 
kunne reagere proaktivt, hurtigt og positivt.  

Du lærer desuden en metode til at øge den sociale kapital blandt medarbejdere, kunder og 
brugere. 

Du vil igennem uddannelsen opleve energigivende kreativitet  som den skabende kraft,                                                                                 
der driver det nødvendige arbejde i enhver innovationsindsats. 

Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre innovationsudfordringer på en praktisk 
anvendelig måde. Efterfølgende anvendelse af teknikkerne vil øge dine kompetencer til at 
udnytte dagligdagens kommunikationsmuligheder for dermed at øge innovationskraften for 
dine medarbejdere, dine teams samt coache nøglemedarbejdere til toppræstationer. 

Certificeringsworkshoppens opbygning: 

Består af 3 moduler: 

1. Deltagerne modtager træning i anvendelse af divergente og konvergente   
 teknikker 
 
 Arbejde i egen organisation med træning af de lærte teknikker 
 
2. Teoretisk uddybning, videndeling og fortsat træning i konvergente teknikker og 
 implementeringsteknikker 
 
 Arbejde målrettet med innovationsprojekt i egen organisation 
 
3. Fremlæggelse af innovationsprojekt, feedback samt overrækkelse af certifikat 

Den praktiske træning gør umiddelbart deltagerne i stand til at forberede og afholde 
workshops, møder samt skabe innovative forandringsprocesser i egen organisation. 

Workshop program: 

Dag 1: 7 divergente teknikker til at folde idéer ud 

Dag 2: 7 screeningsteknikker til at snævre antallet af idéer ind 

Arbejde i egen organisation med træning af de lærte teknikker 

Dag 3: 7 poleringsteknikker til at skabe overblik og finpudse idéerne 

Dag 4: 7 kortlægningsteknikker til en samlet implementeringsplan 

Arbejde med innovationsprojekt til fremlæggelse og evaluering på holdet 

Dag 5: Fremlæggelse, feedback på design og anvendelse af Innovative Thinking System™. 

Certificeringsworkshop afholdes i hele landet – nye hold oprettes løbende. Tilmelding: send 
mail til InnovativeThinkingSystem@gmail.com  

Pris for Certificering: kr. 12.000 + moms 

Virksomhedsrettede certificeringsworkshops hos jer. Indhent tilbud på tlf. 2074 8929 

Vi afvikler desuden 4 timers workshop for afdelinger/organisationer, der trænger til et kreativt 
kick! 

            Gurli Mortensen Erhvervspsykologi & Innovation 


