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agile metodikos 
integracija tarp darbo ir mokymosi - nepastebima 
skaitmenizacija 
duomenys - nauja religija 
procesų automatizavimas / Dirbtinis intelektas 

valdymas: 
naujos lyderystės formos 
radikalus skaidrumas 
tarpusavio santykių tinkliškumas 

dialogo principas

Įsivaizduokime du žmones, kurie sėdi vienas šalia kito ir 
kalbasi - pavadinkime juos Petru ir Pauliumi, ir 
paskaičiuokime, kiek figūrų dalyvauja šiame pokalbyje. 
Pirmiausia čia yra Petras, koks jis nori atrodyti Pauliui, ir 
Paulius, koks jis nori atrodyti Petrui; po to yra Petras, koks jis 

iš tikro atrodo Pauliui, kitaip sakant, Pauliaus susikurtas 
Petro įvaizdis, kuris paprastai visiškai nesutampa su tuo 
įvaizdžiu, kurio pageidautų Petras, ir vice versa; be to, dar 
yra Petras, koks jis atrodo sau Pats, ir Paulius, koks jis atrodo 
pats sau; ir galiausiai tikrasis Petras ir tikrasis Paulius

kūrybos kultūra 

paklusnumas 

prisiėmimas asmeninės  
atsakomybės 

rollo may 

vykdymo kultūra 



revanšistinė kultūra

kontrolė vs protestas

daug energijos konfliktams

identitetas

modernaus  
žmogaus nerimas 



pamokinkite mane

“aš irgi klystu… “ kultūra

skaidrumo kultūra 

mokytojo rolė -  
sudominantis moderatorius,  
kuris domisi vaikais

Johnny Appleseed

 

akcentas į kūrybą, ne į vykdymą 
mažos komandos

skaidrumas 

 
atviras kalbėjimas  
apie tai, kaip yra 

mažų komandų tinklas 



galia ir pažeidžiamumas 

ERNST FEHR

ASMENINIS INTERESAS VS 
BENDRAS INTERESAS

A B

 A ir B yra visiškai nepažįstami ir jie susitinka tik vieną kartą 
 Mano eurai turi daugiau vertės duodant juos Tau ir gaunant iš tavęs atgal

B asmuo  
(tas kuris pirma gaudavo,  
o vėliau galėdavo rinktis),  

visada duodavo mažiau nei gaudavo  
Vidurkis - 6.5 euro



A B

C

C - GALIU BAUSTI

Rezultatai
 60 % B asmenų pradėjo atiduoti tiek, kiek gaudavo 

t.y. ėmė tikėti į bendrą gėrį, nes mane stebi aplinkiniai 

 Dažniausiai savanoriškai duodi kitiems tada, kada esi 
tikras, jog nebūsi apgautas ir tie pinigai nebus 
išvaistyti tiems, kurie nieko nedarė.  

 Ar yra koks nors skirtumas kaip žmonės elgtųsi su 100 
eurų, o gal su trijų mėnesių pajamomis? 

10 SUSITIKIMŲ

BENDRAS  
PROJEKTAS

 Tendencija duoti ilgainiui mažėjo  
(statistiškai nuo 5 dolerių donacijos pradžioje iki  
1,5 dolerio 10-ąjį kartą) 

 Viso davė 60 %, iš kurių 15 % dalyvių duodavo tik 
tada, kai tikėdavosi, jog kiti taip pat duos 

 40 % iš vis nieko nedavė, tik gaudavo 

Rezultatai



Zuikiavimas

PAPILDOMA SĄLYGA: 
GALIU “BAUSTI” -   

1 JAV DOLERIS NUKERPA 3 JAV DOLERIUS

BENDRAS  
PROJEKTAS

Duoti bendram projektui ėmė 
90 % dalyvių

Rezultatai

dažniausiai savanoriškai duodi kitiems tada,  
kada esi tikras, jog nebūsi apgautas ir  

tie pinigai nebus išvaistyti tiems,  
kurie nieko nedarė



ką išsinešu? 


