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Kulturno izobraževalno društvo PiNA je danes, po letu načrtovanja in priprav, začela
trimesečno usposabljanje vodenja ustvarjalnosti Creatorship, ki združuje najnovejše raziskave
in prakso na področju razvoja vodenja podjetij ter organizacij. Program predstavlja edinstveno
izkušnjo usposabljanja, ki vodje opremi z orodji in znanjem za reševanje izzivov in učinkovito
krmarjenje v 21. stoletju, času negotovosti in hitrih sprememb.... Kulturno izobraževalno
društvo PiNA je danes, po letu načrtovanja in priprav, začela trimesečno usposabljanje
vodenja ustvarjalnosti Creatorship, ki združuje najnovejše raziskave in prakso na področju
razvoja vodenja podjetij ter organizacij. Program predstavlja edinstveno izkušnjo
usposabljanja, ki vodje opremi z orodji in znanjem za reševanje izzivov in učinkovito
krmarjenje v 21. stoletju, času negotovosti in hitrih sprememb.Program, ki bo povečini potekal
v Kopru in deloma na spletu, so razvili z mednarodno ekipo strokovnjakov, vključno z
umetniki, oblikovalci, podjetniki, poslovnimi voditelji, raziskovalci, poslovnimi svetovalci,
organizacijskimi hekerji in inovatorji.»Strategija razvoja Slovenije za internacionalizacijo
industrije je ‘Zeleno. Ustvarjalno. Pametno.’ To usposabljanje prinaša dragocena orodja za
menedžerje in vodje slovenskih podjetij ter javnih organizacij, ki temeljijo na desetletnih
mednarodnih izkušnjah za doseganje te vizije,« je namen usposabljanja opisal Vid Tratnik,
predsednik PiNE. Usposabljanje prispeva k novi paradigmi vodenja, ki je sodelovalno,
ustvarjalno in se odziva na hitre spremembe ter negotovost našega časa. Na podlagi vse
večjega konsenza, da je ustvarjalnost kritična in premalo razvita nuja za podjetja danes, se
Creatorship osredotoča na ustvarjalno zaupanje kot transformativni vektor za osebno in
kolektivno rast, ki je potreben za vodje in organizacije, da uspevajo v kontekstu vsakdanjih,
lokalnih in kompleksnih globalnih izzivov, kot sta COVID-19 in soočanje s podnebnimi
spremembami.»K prijavi vabimo interesente iz različnih javnih, zasebnih in kulturnih
sektorjev. Ti bodo postali del medindustrijske mreže alumnov, ki si izmenjujejo znanje in
sodelujejo z namenom izboljšanja odpornosti ter inovativnega potenciala slovenskega
gospodarstva. Gre za edinstveno priložnost med programi ustvarjalnega vodenja po vsem
svetu in vznemirljivo je, da bo Slovenija gostiteljica prve izvedbe,« je o vsebini Creatorshipa
povedala Sholeh Johnston, vodja usposabljanja. Izkušnje usposabljanja Creatorship temeljijo
na načelih Pininega novonastalega laboratorija HEKA – inovacijskega inkubatorja in prostora
za sodelovanje, ki združuje umetnost, znanost, tehnologijo ter izobraževalne pristope za
reševanje kompleksnih družbenih in okoljskih izzivov.Prva izvedba programa bo od 15. marca
do 7. junija 2022, na voljo pa je štiriindvajset prostih mest. Več informacij o usposabljanju, ki
bo letos s podporo financerjev za udeležence brezplačno, je na voljo na spletni strani
www.creatorship.eu. Usposabljanje Creatorship je nastalo v sklopu projekta RUK (Mreže
centrov raziskovalnih umetnosti in kulture), s podporo Ministrstva za kulturo in Evropskega
sklada za regionalni razvoj.Foto: MOK, PiNAThe post PiNA pričela program usposabljanja za
vodenja ustvarjalnosti appeared first on e-Kopercapodistria.
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