
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

GrowthCoop 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

INNOWACYJNOŚĆ 

Wykorzystanie kreatywności i nieszablonowego myślenia do rozwijania nowych 
pomysłów i szukania rozwiązań problemów związanych z pracą. To zdolność do 
opracowywania i wdrażania czegoś nowego, unikalnego, ulepszonego, czegoś, co 
tworzy wyróżniającą się wartość dla firmy. Obejmuje stopniowe lub natychmiastowe 
wprowadzanie zmian lub ulepszanie istniejących produktów, procesów, usług lub 
rozwiązań. Umiejętności innowacyjne są niezbędne w miejscu pracy, aby firma mogła 
rozwinąć swój potencjał i rozwijać się. Niestety wielu organizacjom brakuje tej istotnej 
umiejętności. 

KOMPETENCJE: 

▪ Otwarty umysł.
▪ Dostrzeganie możliwości.
▪ Tworzenie kontaktów i eksperymentowanie.
▪ Innowacyjny sposób myślenia.
▪ Kultura eksperymentowania, kreatywności i innowacyjności.
▪ Myślenie kreatywne, innowacyjne.

CELE: 

▪ Przygotowanie umysłów do kreatywnego innowacyjnego myślenia.

▪ Odkrywanie i kierowanie nowymi pomysłami w produktywnym kierunku.

▪ Ocena sytuacji i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom i
problemom biznesowym oraz wykorzystać szanse.

▪ Przekraczanie barier i przeszkód w stronę innowacyjności.

▪ Odwaga w przedstawianiu innowacyjnych rozwiązań.

▪ Bycie siłą napędową i tworzenie całościową wizję działań innowacyjnych.



 

▪ Wzmocnienie naturalnych zdolności innowacyjnych i lepszego nimi zarządzania. 

▪ Rozpoznawanie zasobów, aby rozwijać przełomowe pomysły i tworzyć kulturę 
innowacyjności w firmie. 

 

REZULTATY: 

▪ Szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie innowacji. 
▪ Nieustanne szukanie nowych pomysłów i kreatywnych rozwiązań. 
▪ Otwartość umysłu i kwestionowanie status quo. 
▪ Wnoszenie wkładu w kulturę eksperymentowania, kreatywności i innowacyjności. 
▪ Rozwijanie innowacyjnego sposobu myślenia. 
▪ Widzenie sytuacji z różnych perspektyw. 
▪ Wprowadzania kreatywnych pomysłów. Wspieranie pomysłów innych osób. 

 

INFORMACJE O EKSPERTACH: 
 

▪ Imię i nazwisko: Juan Uribe Toril 
▪ Krótka biografia: Doktor ekonomii (Uniwersytet w 

Almerii), absolwent prawa (Uniwersytet Compultense w 
Madrycie). Posiada dyplom z prawa biznesowego 
(Uniwersytet CEU San Pablo w Madrycie). Od ponad 
dziesięciu lat profesor ekonomii stosowanej na 
Uniwersytecie w Almerii. Uczestniczył w projektach z 
europejskimi i latynoamerykańskimi uniwersytetami, 
koncentrując się na rozwoju lokalnym i inkubatorach 
przedsiębiorczości. Publikował teksty w prestiżowych 

czasopismach naukowych, jest autorem kilku książek. Poza obszarem akademickim był 
dyrektorem Andaluzyjskich Centrów dla Przedsiębiorców w prowincji Almeria oraz 
szefem programów europejskich w publicznej fundacji. Obecnie jest również 
koordynatorem Iberoamerykańskiej Sieci Naukowców Zajmujących Się 
Przedsiębiorczością Społeczną i Wspólnym Rozwojem (RIBERESCO) wspieranej 
przez Iberoamerykańskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie Studiów Podyplomowych, 
składającej się z ponad dwudziestu współpracujących uczelni. 
 

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 
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Wideografia: 
https://www.youtube.com/watch?v=FXJUDyqobbM 
https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI 
https://www.youtube.com/watch?v=4VGpaCXdx-I 
https://www.youtube.com/watch?v=rZU0tv6OMI4 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publi-
kacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodo-
wa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość mery-
toryczną.
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