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KETURIOS TRANSFORMACIJOS 
KRYPTYS:

1. MĄSTYMO BŪDO transformacija

2. STRUKTŪRŲ transformacija

3. VEIKLOS MODELIŲ transformacija

4. MOKYMO IR MOKYMOSI 
transformacija

Ar Lietuva tam 

pasirengusi?



Skaitmenizuotų procesų 

dalis tarp „industrijos 

naujokų“

Skaitmenizuotų procesų 

dalis  tarp „industrijos 

senbuvėse“27% 

50% 

Duomenimis grįsta mąstysena (angl. Data Mindset) ir 

analitiniai gebėjimai – technologijų diegimą 

papildatys veiksniai, kurie turės lemiamą įtaką 

ateities sėkmei. 



Mąstymo būdo transformacija

Kiek darbuotojų reiks atleisti, 

jei įdiegsime naujas 

technologijas?

Kokių žmonių reikės, kad 

sugebėtume padidinti veiklos 

produktyvumą?

Kaip technologijų naudojimas 

bei analitika pakeis kiekvieno 

darbuotojo vaidmenį?

Kaip užtikrinti, kad darbuotojai 

gerai jaustųsi dirbdami itin 

dinamiškoje aplinkoje? Kaip 

pastiprinti rizikos ir 

neapibrėžtumo toleranciją? 

Kaip užtikrinsime įsitraukimą, 

bendradarbiavimą organizacijos 

viduje nuolatinį mokymąsi? Kaip 

veiksime per  save-

organizuojančias komandas, kurių 

prioritetas yra progresas, o ne 

tobulumas?



Struktūrų transformacija

Tradicinės struktūros, uždaros 

organizacinės kultūros, 

kvalifikacijos ir samdos 

pobūdis

Kaip sukurianti tokias 

struktūras, kurios būtų 

efektyvios skatinant vystymąsi, 

naujų verslo idėjų integravimą, 

jaunų verslų įsigijimą ir išorinio 

potencialo pritraukimą? 

Kaip įgyvendinsime 

ekosistemos principus dalijimąsi 

informacija ir pasitikėjimą 

partneriais?

Kaip tam tikros užduoties 

sprendimui pritraukti geriausius 

talentus tinkamu laiku? Kaip 

įgyvendinti išteklių pritraukimo ir 

įdarbinimo modelius, apimančius 

laikinus darbuotojus, partnerius bei 

laisvai samdomus išteklius?



Veiklos modelių transformacija

Egzistuojantis veiklos modelis:

• Vertės pasiūlymas

• Klientai

• Tinklai 

• Parneriai

• Procesai/ Ištekliai 

• Pajamų/ kaštų struktūra

• ....

„Entrepreneurial pockets“: 
Naujų idėjų/ inovacijų/ projektų
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4D- DISCOVERY- DEVELOPMENT-DIFFUSION-
DISRUPTION

• ATRASK-sudaryti sąlygas naujoms idėjoms, įžvalgoms bei 
mokymuisi rastis. 

• VYSTYK – sudaryti sąlygas komandos viduje palaikyti idėjos 
vystymą ir  tobulinimą.

• SKLEISK – sudaryti sąlygas naujoms iniciatyvoms judėti per 
visą organizaciją užtikrinant mąstą.

• ĮGYVENDINK – užtikrinti, kad iniciatyvos neapribos formalios 
struktūros ir uždari tinklai. 



ATRADIMAS

• INICIJUOTI atradimų veiklas

• APJUNGTI „antreprenerystės kišenines“ 
(angl. entrepreneurial pockets)

• SUKURTI anti-disciplinines grupes



VYSTYMAS

• AUGINTI eksperimentines komandas

• APGINTI eksperimentinių komandų ribas 

• SKATINTI socialinius ryšius, judrumą (to 
drive agility)



SKLAIDA

• Sukurti erdvę „energizatorių“ 
(angl. Energizers) įsitraukimui 

• Skatinti „energizatorių“ 
potencialą skirtą kitų 
pritraukimui

• Skatinti sklaidą už 
„antreprenerystės kišeninių“ 
ribų. 



Mokymo ir mokymosi 
transformacija

Tradicinis MOKYMO-

MOKYMOSI modelis:

• Individualus, disciplinomis ir turiniu grįstas

• Tradicinėje fizinėje erdvėję klausantis 

dėstytojo/ mokytojo 

„Entrepreneurial pockets“: 
Eksperimentinis/ Patirtinis

„Entrepreneurial pockets“: 
Grupinis/Tarpdisciplininis/ Iššūkiais 

grįstas

„Entrepreneurial pockets“: 
Mentorius/ įkvėpėjas

Virtualioje ir fizinėje erdvėje



EUROPOS UNIVERSITETŲ TINKLŲ INICIATYVA

• 2017 m. gruodžio 14 d. Europos Taryba priėmė sprendimą dėl Europos
universitetų tinklų iniciatyvos įgyvendinimo.

• Planuojama iki 2025 m. sukurti dvidešimt „Europos universitetų tinklų (EUN)”.

• Skiriama 1,3 mlrd. eurų.

• 2019 metais planuojama pilotuoti 12 Europos universitetų tinklų. Skirta 60 mln.
eurų. Paraiškos pateikimo terminas 2019 m. vasario 28 d.

• Projekto trukmė – 3 metai.

• Vienam projektui skiriama 5 mln. eurų. Valstybės kofinansavimas – 20 proc.

• Papildomai numatytos lėšos Horizon Europe.



Europos inovatyvių universitetų konsorciumas 
(ECIU)



ECIU Europos universitetas



„LEARNING and SUCESS go 
hand in hand. 

The arrogance of SUCESS is to 
think what you did yesterday will 

work tomorrow“ 
William Pollard


