Programma

Divu dienu seminārs

JAUNU IDEJU ĢENERĒŠANA
Pirmā diena
Auditorija A 205.
9.30 – 10.00
Reģistrācija, kafija

2014. gada 10. un 12. aprīlī
Ventspils Augstskolā
Adrese: Ventspils, Inženieru iela 101

10.00 – 10.30
Semināra 1. dienas atklāšana

Apmācību cikla biznesa ideju autoriem
ietvaros

Iepazīšanās ar semināra
dalībniekiem un lektoru

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra Inovatīvas uzņēmējdarbības
motivācijas programmas ietvaros

10.30 – 11.30
Radošā domāšana biznesā
un tās attīstība.
11.30 – 12.20
Jaunrades metodes: „Prāta
vētras” un „6 domāšanas
cepures”
12.20 – 13.20
Pusdienas
13.20 – 14.40
Jaunrades metožu apgūšana
(turpinājums)
14.40 – 15.00
Ideju meklēšanas kanāli
Semināra pirmās dienas
kopsavilkums
Otrā diena
Auditorija A 408.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar ideju
ģenerēšanas metodēm, to praktisko
pielietošanu, ideju tālākas attīstīšanas
priekšnosacījumiem, radošās domāšanas,
jaunrades un ideju izvērtēšanas metodēm un
ideju meklēšanas kanāliem. Būs arī praktiski
uzdevumi.
Sagaidāmais rezultāts:
Izpratne par jēdzieniem „jauns produkts” un
„inovācija”; skaidrība par dažādiem inovāciju
līmeņiem; izpratne par procesu, kā no idejas
nokļūst līdz produktam; izpratne par produkta
radīšanas procesā iesaistītajām pusēm un to
savstarpējo mijiedarbību; prasme noteikt un
analizēt klientu vajadzības veiksmīga produkta
izstrādei; izpratne par dažādām ideju
ģenerēšanas metodēm un to atšķirībām;
izpratne par komandas nozīmi jaunrades
procesā; prasme izmantot jaunrades metodes.
Lektori:

10.00 – 10.15
Semināra 2. dienas atklāšana

Juris Roberts Kalniņš, profesors, radošās
domāšanas pasniedzējs.

Iepazīšanās ar semināra
dalībniekiem un lektoru, kafija

Vita Brakovska, biedrības „Zināšanu un
inovācijas sabiedrība” (ZINIS) valdes locekle,
Britu padomes „Nākotnes pilsētas spēles”
sertificēta vadītāja ar starptautisku pieredzi
radošās domāšanas rosināšanā Eiropā,
Krievijā un Āzijā.

10.15 – 11.15
Ideju meklēšanas kanāli
11.15 – 12.20
Ideju izvērtēšanas un
attīstīšanas metodes
12.20 – 13.20
Pusdienas
13.20 – 14.20
Patērētāju vajadzību analīze,
idejas potenciāla
novērtēšana
14.20 – 15.00
Lēmuma pieņemšana –
loģisks radošās domāšanas
procesa noslēgums
Semināra noslēgums

Kontaktinformācija:
Nataļja Jarohnoviča
Ventspils Augstskola
+371 26838344
natalja.jarohnovica@venta.lv
Anete Vītola
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
+371 67039469
anete.vitola@liaa.gov.lv

