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Hierarchinė organizacinė 
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Hierarchinė organizacinė 
struktūra

Tinklinė organizacinė 
struktūra

Valdyk, kontroliuok, 
atsakomybė už 

pavaldinius.

Laisvė veikt, kurt, 
asmeninė atsakomybė.



Smegenų mazgai: neuronai, sinapsės, tnklinis audinys



pinigai



Žinutės sklaida

žinutė         kvietmas veiksmui            kvietmas žinutės sklaidai



Adaptacija vs kontrolė

Atsakomybės perleidimas tnklui, nes lyderiai nežino atsakymų

Organizacinės struktūros braižymo pokyts

Neskaičiuokite darbo valandų, skaičiuokite rezultatus

Skatnkite išorės veiklas ssavanorystė...)

Alumni grupės sISM, Google..)



Geriau gyva, nors ir netobula,
negu techniškai tvarkinga, bet negyva.  
                                                                        

                              Piročkinas

Šiaurės rytų Indija



Atradimai vs ekspertiškumas 
Nuolatnis mokymasis vertybė

Mokomės iš dialogo

Dialogo įvairovė apsaugo nuo izoliuotumo

Visuma yra daugiau negu dalių suma



Norint pateikt tek  inių, 
kiek reikia klientui, 
turi matyt plačiai.



Atsparumas nesėkmėms vs 
laimėjimas

Sporte kai žvaigždės klysta, klysta komanda. Tinklas turi daugiau atsparumo.

Kartot tą pačią informaciją kitu kampu.

Kuo inovatyvesnė žinutė, tuo daugiau laiko reikės ją suprast.



„Banco“ – it. prekystalis, 
„roto“ – it. suidauižyt.

Ponte Vecchio, Florencija



Kūrybiškumas vs statusas

Tu tek kietas, kiek kietas tavo kodas

Kuo daugiau žinai, tuo mažiau norisi klaust, smalsaut

Buhalterė pardavė 1 mln vertės projektą, Idea book idėjos iš viso pasaulio už 10 cnt.





Žmogus savyje turi galimybę 
būti ir vienokiu, ir kitokiu. Ką jis 
pasirenka priklauso nuo jo 
vidinio apsisprendimo, 
o ne nuo sąlygų.                      
                              V. Franklis
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Vidinė darna

o vidinės ir išorinės veiklos suvokimas (comprehensibility)

o veiklos prasmingumas (meaningfuilness)

o gebėjimas valdyt situaciją (manageability)



Kokia jūsų vidinė darna?

Ar dažnai jūsų gyvenime atsitnka tai, ką jums sunku suprast?

Dažnai 2        Kartais 1       Retai 0

Ar dažnai gyvenimas teikia jums pasitenkinimą?

Dažnai  0       Kartais  1     Retai 2

Ar dažnai randate išeit iš padėtes, kuri kitems atrodo beviltška?

Dažnai 0        Kartais  1     Retai 2

Pagal Lundberg ir Nynstrom Peck, 1994



Tyrimai

sZ. Javtokas, Lundberg O., Nystrom Peck, 2011)

40%

81%





Tie, kuriems duota žinot, turi 
pareigą veikt.



www.vanage.lt
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