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KONTEKSTAS

Esminių veiksnių triada,
leidžianti organizacijai ateityje pasiekti klestėjimo

1. AUKŠČIAUSIA 
KOKYBĖ

3. ATEITIES 
NUMATYMAS

2. INOVACIJOS

Aukščiausia kokybė yra 
būtina sąlyga būti XXI a. 
rinkoje, be šios sąlygos  
naujos organizacijos 
negalės net pradėti savo 
egzistavimo. 

Tai - nauja organizacijų 
kompetencija, kuri suteikia 
galimybę kokybiškiems 
inovaciniams produktams 
pasirodyti tinkamu metu 
tinkamoje vietoje.

XXI a. organizacijų konkurenciniu pranašumu tampa kokybės ir 
inovacijų kūrimo dermė. Nuolat gimstančios inovacijos skatina 

mus nuolat vystytis. Inovacijos tampa verslo varikliu.

Pagal Dž. Barker, „Pralenkiantis 
mąstymas: kaip pamatyti 
tendencijas anksčiau kitų“, (2014)



INOVACIJŲ  SAMPRATA

PROBLEMA:
Į inovacijas žvelgdami fragmentiškai, 

kaip į naujoves, nešančias  ekonominę, 
komercinę naudą, mes naudojamės 

antriniu inovacijų efektu, 
neišnaudojančiu inovacijų kaip reiškinio  

galimybių.

/Prof. Andrej Teslinov/

Horizontalios inovacijos
Tai – prisitaikančios inovacijos, kurios 

remiasi fragmentiška inovacijų 
samprata: inovacijos – tai naujovės, 

kuriančios ekonominį, komercinį 
efektą.

Vertikalios inovacijos
Tai – proveržio inovacijos, kurios 

remiasi visumine inovacijų samprata: 
inovacijos gimsta iš visumos kaip 
lyderio ir organizacijos vystymosi 

dalis.

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.



NAUJOS KOMPETENCIJOS

Inovacijoms kurti ir valdyti reikia naujų  kompetencijų:
• atskirti pokyčius, prisidedančius prie 

organizacijų vystymosi, nuo visų kitų 
pokyčių;

• suprasti „didžiojo rato“ vystymosi 
dėsningumus;

• atskirti vertikalių (prasiveržiančių) ir 
horizontalių (prisitaikančių) inovacijų 
požymius;

• suprasti inovatyvios veiklos, kaip būdo 
plėtoti socialinę praktiką, esmę;

• gebėti formuoti konstruktyvius 
besivystančios inovacijų
eko-sistemos kūrimo įrankius.

/Prof.  Andrej Teslinov/

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.



STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS IDĖJA

Inovacinę eko-aplinką mokysimės kurti
kaip inovacijų gyvenamąją vietą,

kurioje inovacija įvyksta tik tuomet,
kai visos aplinkos funkcjijos vykdo savo paskirtį 

(„eko“ senovės graikų k. – būstas, namas).

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.



STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS IDĖJA

Įžvalgos inovatyviai veiklai,
kylančios iš visumą kuriančių formų dermės.

4.Visumos pajautimas
darnos  aplinkoje.

1. Platesnis ir gilesnis požiūris
į inovacijų sampratą ir subtilios 
inovacijų valdymų 
technologijos.

2.Patirčių mainai
tarp skirtingų organizacijų.

3.Įkvėpimas iš meno
įvaizdinių.



STRATEGINĖS PERŽVALGOS 
SESIJOS KLAUSIMAI

Sesijoje nagrinėjami klausimai:
• Kas yra vystymasis ir kokie yra 

vystymosi dėsningumai?

• Kiek iš viso yra inovatyvių
(prisidedančių prie vystymosi) veiklų 
kompanijoje?

• Kokie komponentai sudaro tikrai 
inovatyvią erdvę kompanijoje?

• Kokios sąlygos būtinos sėkmingai 
inovatyviai veiklai ir vystymosi 
valdymo technologijoms?

• Kaip nagrinėjamus klausimus 
pritaikyti mano veiklai?

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.



STRATEGINĖS PERŽVALGOS 
SESIJOS TURINYS

1 tema

Vystymasis kaip valdymo objektas
• Pokyčių, prisidedančių prie 

vystymosi, ypatybės.
• Vystymasis tai… „didžiojo rato“ 

vystymosi dėsningumai.
• Vystymosi valdymo koncepcijos.
• Inovacijos kaip vystymosi 

instrumentai. 

3 tema

Inovacijų valdymas
• Inovacijų problemos.
• Inovatyvaus proceso modeliai.
• Inovatyvaus proceso instrumentai.
• Inovacijų valdymo lygiai.
• „Vertikalių“ inovacijų valdymo 

ypatumai.

2 tema

Inovatyvi veikla kaip visuma 
• Inovacijos koncepcijos.
• „Inovacijų erdvės“ samprata.
• Inovatyvių veiklų „portfelis“. 
• Inovacijų savybių įvairovė.

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.



SESIJOS YPATUMAI

Tai paremta
• Organizacijų vystymosi valdymo praktika 

(mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ 
projektai  www.DBAconcept.ru).

• Inovatyvių praktikų ir sistemų plėtros įvairiose 
pasaulio inovacijų platformose tyrimais (PI-Campus
– Singapūras, Indija ir kt.).

• Vystymosi dėsningumų tyrimu ekspedicijose  
GYVOJI PARALELĖ .

Tai nėra…
… graibstomų modelių ir koncepcijų rinkinys ar plačiai 
žinomų sėkmingo verslo pavyzdžių perpasakojimas.

Tai yra ...
Tai yra tyrimų rezultatas ir autoriaus nuomonė apie 
vystymąsi ir inovatyvius procesus.

Tai lengvai įsisavinama, nes… 
• Aiškinama paprastai, įtikinamai, 

meistriškai.

• Iš karto iliustruojama praktiniais 
pavyzdžiais.

• Įsimenama konkrečių vaizdinių 
pagalba.

• Ieškoma būdų pritaikyti savo veiklai.

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.

http://www.dbaconcept.ru/


UGDOMOS KOMPETENCIJOS

Sesija verslo kūrėjams ir vadovams sudarys galimybes:

• Atskirti vystymą skatinančius pokyčius nuo kitų 
procesų;

• Perprasti vystymosi dėsningumus ir laiku 
pastebėti momentus pokyčiams.

• Suprasti inovacijas kaip savęs vystymo būdą, o ne 
vien tik kaip  komercinę priemonę;

• Atskirti „horizontalias“ (prisitaikančias) inovacijas  
nuo „vertikalių“ (proveržio) inovacijų;

• Suprasti sėkmingos inovacinės veiklos pagrindus 
ir jai kurti specialias  sąlygas;

• Kurti vidinius „kanalus“, kuriais  atkeliautų 
inovacinės idėjos, atnaujindamos savęs 
vaizdinius;

• Pasirūpinti instrumentais, kurie padės pilnam 
inovacijos gyvenimo palaikymui;

• Įvertinti reikalingas  pastangas sudėtinguose 
pasirinkimuose, kada situacija yra neaiški;

• Susipažinti su skirtingais pasauliniais inovatyvios 
veiklos organizavimo modeliais.

Nuotrauka iš asmeninio prof. A. Teslinov albumo.



STRATEGINĖS PERŽVALGOS 
SESIJOS FORMATAS

Sesijos dalyviai - verslo lyderiai ir strateginės, inovacijų komandos iš įvairių 
organizacijų. Apjungiant skirtingas organizacijas, sukursime galimybę patirčių 
mainams ir platesniam strateginių, inovacinių idėjų laukui.

Sesija sudaryta iš lekcijų, praktinių užduočių, dialogo, meno kūrinių intarpų, 
veiklos su organizacijų situacijoms darnos aplinkoje.

Įvairių formų dermė padės :

• Išplėsti  suvokimą, kur yra 
inovacijų sampratos esmė. 

• Pamatyti naujas prasmes 
savo veiklai.

• Susipažinti su subtiliomis  
inovacijų kūrimo 
technologijomis.



VEDANTYSIS

Andrej TESLINOV 
• Profesorius, technikos mokslų daktaras.

• Mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“  
generalinis direktorius www.DBAconcept.ru.

• Konceptualių analitikų klubo vadovas
(www.master-concept.ru).

• Atviro Didžiosios Britanijos universiteto 
dėstytojas (www.open.ac.uk).

• МИМ ЛИНК Mokslinis konsultantas (www.ou-
link.ru)

• Knygų – bestselerių apie vystomąjį valdymą ir 
konceptualų sudėtingų sprendimų projektavimą 
autorius.

• www.teslinov.ru

http://www.dbaconcept.ru/
http://www.master-concept.ru/
http://www.open.ac.uk/
http://www.ou-link.ru/
http://www.teslinov.ru/


STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS 
MODERATORĖ

Rasa BALČIŪNIENĖ
• Visuomenės veikėja, kokybinių  pokyčių 

konsultantė, naujų galimybių erdvės kūrėja ir  
inovatyvių idėjų vystytoja.

• Tarpdisciplininių giluminio požiūrio edukacinių 
projektų ir inovatyvių proveržių  idėjų paieškos 
konferencijų organizatorė.

• Ateities matymo strateginių sesijų ir kūrybos 
laboratorijų moderatorė.

• Ontopsichologijos metodų taikymo praktikė.

• Harmoningos asmenybės instituto ir  Femina 
Bona  įkūrėja, verslininkė.



Foto: Marius  Jovaiša, albumas „Neregėta Lietuva“ 


