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Eksperimentas             Inovacija          

Eksperimentas Inovacija 

Naujovių paieška, reiškinio 
analizė stebint arba tiriant.

Tikslas – suprasti dėsningumus, 
patvirtinti hipotezes. 

Naujovių paieška, idėjų 
generavimas.

Tikslas  - sukurti naujus 
produktus, paslaugas ar naujus 
sprendimus, gauti pelną.

Svarbu: komercinis pritaikymas.
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World Innovators



Kas yra rezultato unikalumas?  

5

Kas yra projektas?

Ar visada ribotas laikas? 

Kokia komanda reikalinga?

Ar visada fiksuotas biudžetas?



Kuo skiriasi eksperimentiniai 
projektai?

• Neaiškus rezultatas

• Netikėta, sunkiai planuojama eiga

• Reikalinga tarpsritinė komanda

• Lankstūs procesai

• Lanksti trukmė

• Lankstus biudžetas
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Trikampis ar šešiakampis?
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Risk

HR



Senasis požiūris į inovacijų kūrimą
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Naujasis požiūris į inovacijų kūrimą
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Naujas požiūris – orientacija į 
vartotoją
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Dizaino mąstysenos metodas

Šaltinis: futureleadership.lt
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http://www.futureleadership.lt/programos/


Empatijos, tyrimo fazė
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• Empatijos procesas yra siejamas įsijautimu į 
klientą ir rinką ir jų poreikių analize. 

• Įrankiai duomenų rinkimui: 
• Interviu 

• Tikslinės grupės (focus groups) 

• Observacijos 

• Laikinas tapimas pačiu klientu 

• Netnografija



1 etapo užduotis  -
Problemų tyrimas

I etapas Problema Galimos 
priežastys

Kaip dažnai 
pasireiškia?

Koks poveikis?

II etapas Ką žinome apie 
problemą?

Kokios 
informacijos 
trūksta?

Ar aktuali daug 
kam? 
Kokią tikslinę 
grupę paleičia?

Tikslinei grupei
Bendruomenei
Visuomenei 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ3iLo9RrSg



Idėjų generavimo fazė

• Mąstyti kuo plačiau ir sugeneruoti kiek 
įmanoma daugiau konceptų. 

• Nėra blogų idėjų nes dažnai blogos idėjos gali 
tapti ir potencialiu pajamų šaltiniu. 

• Pagrindinis tikslas yra susieti idėjas su kliento 
poreikiais.
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• XX amžiuje nemažai mokslininkų 

studijavo ryšį tarp intelekto koeficiento 

(IQ) ir kūrybiškumo gebėjimų, tačiau 

tyrimai parodė, kad sąsajos tarp jų 

nėra. 

• 2017 m. Pasaulio ekonomikos forumo 

Davose konferencijoje suformuluotas 

10 svarbiausių kompetencijų sąrašas. 

Jame kūrybiškumui tenka trečioji

vieta, iš karto po gebėjimo spręsti 

sudėtingas problemas ir kritinio 
mąstymo.



Kūrybiškumo vertinimo modelis 
(remiantis Claxton, 2013)

Požymiai Indikatoriai

Smalsumas
Domėjimasisir klausimų kėlimas
Tyrinėjimas 
Drąsių prielaidų iškėlimas

Atkaklumas
Iššūkių priėmimas
Drąsa išsiskirti
Tolerancija neapibrėžtumui

Vaizduotė
Įvairių galimybių išmėginimas
Sąsajų kūrimas
Intuicijų naudojimas

Bendradarbiavimas
Kūrybos rezultato pristatymas
Grįžtamojo ryšio suteikimas ir priėmimas
Bendradarbiavimas

Įgūdžių tobulinimas
Technikos tobulinimas
Kritiškas reflektavimas
Meistriškumas ir tobulėjimas



Kodėl žmonės 
emigruoja iš 

Lietuvos?



Kaip jaučiasi 
Dalia 

Grybauskaitė?



Kokia Telšių 
ateitis?
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2 etapo užduotis  -
Idėjų generavimas



3 etapo užduotis  -
Kaip išsirinkti vieną sprendimą ?



Testavimo fazė 

• Kaip patikrinti idėją praktikoje?

• Kaip atliepti tikslinės grupės poreikius?

Reikia detaliai suplanuoti „paleidimo“ 
projektą. 
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1 Identifikavimas 
(tyrimas) 

2 Planavimas

(kūrimas)

3 Įgyvendinimas 
(prototipavimas)

4 Užbaigimas

(testavimas)

5 Įvertinimas

(tobulinimas)
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Projekto įgyvendinimo ciklas
(Martin, 2002)  adaptuota DT

Stebėsena ir 
kontrolė



„Krioklys“

Agile



„Krioklys“

• Rezultatai pateikiami 
projekto pabaigoje

• Valdymas pagal planą

• Kliento įtraukimas 
dalinis

• Sudėtingas pokyčių 
valdymas

• Komanda dirba 
užduočių delegavimu

Agile

• Rezultatai pateikiami 
dalimis

• Valdymas „sprintais“

• Būtinas kliento 
įtraukimas

• Lankstus projektų 
valdymas

• Komanda dirba 
kuriant kartu



Kaip pasirinkti?



Gantt diagrama – pvz.

27



Roadmap



Rizikų  prognozavimas ir vertinimas 

Rizikos laipsnis

Didelis II (3) III (6) III (9)

Vidutinis I (2) II (4) III (6)

Mažas I (1) I (2) II (3)

Maža Vidutinė Didelė
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Tikimybė

Poveikis 



Rizikų atsako strategijos 

Aktyvios

• Sumažinti poveikį

• Sumažinti tikimybę

• Išvengti rizikos 

• Perkelti riziką 

Pasyvios

• Ignoruoti tikimybę

• Stebėti riziką
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Sukurk inovaciją per 5 min. 
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• Greitojo prototipo 
kūrimo metodai:

- Popierinis 
prototipavimas

- Lego Play

- Schematinis piešimas



užsirašykite ...

• Kas jums atrodo vertingiausia iš šio 
seminaro?

• Ką norite patobulinti savo veikloje 
per metus?
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