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Technologijų dėka ekonominė gerovė auga eksponentiškai
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Ekonominio augimo grąža atitenka kapitalui
Auga eksponentiškai

Konverguoja į 
nulį

Našumo augimas ir grąža 
kapitalui 

Atlyginimai 
konstanta



Naujos ekonomikos/verslo paradigmos

• Fizinė, intelektinė ir kūrybinė galia 
aukštesnė už žmogaus. Išsilavinimas, 
žinios ir patirtis nebetenka prasmės. 

• Kompanijos be žmonių kuria didžiąją 
gerovės dalį. 

• 100% ekonominės vertės technologijų 
dėka atitenka kapitalui: kūrėjai ir 
investuotojai. 



Naujieji technologiniai instrumentai didina našumą 1000ais kartų

Robotinė
procėsų

automatizaciją
Teksto abstrakcija 

ir mašininis 
mokymas

Kūrybiniai 
instrumentai

Vertimai ir NLP 
instrumentai 

Sintetinės 
naujienos ir 

žinios

Tekstų ir 
knygų 

abstraktai



Politika ir 
valstybė



„Valstybė kaip paslauga“

Tapatybė

Teisinė aplinka

Fizinis ir turto 
saugumas

Socialinė 
apsauga

Infrastruktūra



Nuo „e-goverment“ į „we-government“

• Decentralizuota automatizuota infrastruktūra
• Algoritmo/dirbtiniu intelekto spendimai kiekvienoje grandyje, pagrįsti  vertybių sistema ir

visuotiniu susitarimu
• 100% skaidrumas ir vienodų sąlygų visiems garantija
• Laisvas finansų, teisės ir kt. sistemų/platformų pasirinkimas



Atviri duomenys

• Algoritmų (ir sprendimų) kokybė tiesiogiai priklauso nuo 
duomenų kiekio ir kokybės

• Korporacijų/valstybės monopolija duomenims yra pavojus
• Perspektyvus modelis yra atviri duomenys + decentralizuoti

kriptografiškai apsaugoti asmeniniai duomenys  
• Pilnas atvirumas veda ne tik prie efektyvumo, bet ir prie 

žmogiškosios vertybių sistemos peržiūros



Švietimas



Globalūs iššūkiai:

• Žinių kiekis auga eksponentiškai, ugdymo sistemos ištekliai yra konstanta.

• Žinių amžius ir galiojimo laikotarpis trumpėja. Formalios ugdymo sistemos 
turi minimalų žinių metabolizmo ciklą, kuris jau nebetenkina rinkos. 

• Didėjant žinių kiekiui, atsiranda didelė žinių fragmentacija. Metinį kursą 
keičia 30 min. dalykiškas aukštos kokybės/koncentracijos seminaras. 

• Aktualios žinios nepatenka į formalią ugdymo sistemą, dažnai net nėra 
formalizuoti metodinės medžiagos ar net straipsnių/publikacijų pavidalu. 
Kaip prieiti prie žinių kūrėjo arba taikytojo?



Mokymosi filosofijos permastymas

• Už 20-50 metų mašinos yra stipresnės, protingesnės ir kūrybingesnės už žmogų. 

• „Samdomo darbo“ poreikis išnyksta, lieka kūrėjai ir mašinos.

• Galingi automatizuoti dirbtinio intelekto ir kūrybingumo instrumentai yra 
prieinami visiems, kaip ir išsami visų sričių informacija. 

• Maksimalus naujų galimybių/įrankių išnaudojimas asmeniniame lygmenyje 
reikalauja visiškai naujų įgūdžių: nuo sudėtingų programavimo kalbų iki gilaus 
darbo su duomenimis supratimo iki naujų mąstymo būdų ir konstruktų.    

• „Žinios pagal tikslą“ vietoj „darbo pagal žinias“. 

• “Skaitmeninis raštingumas“ tampa neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis, veda 
prie didesnio visuomenės išsisluoksniavimo nei pajamų nelygybė ar kitos 
aplinkybės. 



Naujieji principai

• Charakterio ugdymas yra svarbesnis už žinias. 

• Mokinį keičia tyrinėtojas ir išradėjas. Pilnas 
informacijos prieinamumas suteikia visas sąlygas, 
aktyvus savarankiškas mokymasis leidžia ne tik įsigyti 
esamą žinių lygį, bet ir pakilti virš jo. 

• „Žinių žemėlapis“ vietoj statinės informacijos. 

• „Mokykla kaip platforma“. 



Lyderys



Kas yra lyderystė?

„Galia motyvuoti kitus per pavyzdį, idėjas, 
inspiraciją ir asmenybę tam, kad įtakoti kitų 
žmonių veiksmus per motyvaciją, pasitikėjimą, 
lojalumą ir pagarbą“ 

„Lyderis yra tas žmogus, kuris moka išgauti ir 
palaikyti maksimumą energijos iš aplinkinių 
žmonių, bet nukreipti tą energiją norima linkme.“ 



Savarankiškas mąstymas

• Minios instinktas

• Kritinis mąstymas

• Aplinkos analizė

• Kodėl? O kas bus jeigu?

• Kognityvinė pastanga 

• Stebėjimas ir eksperimentas 

• Nuolatinis mokymasis 



Komunikacija

• Turinys

• Aplinka   

• Išvaizda ir įvaizdis

• Autoritetas

• Kontaktas

• Ryšis

• Žinutė



Motyvacija

Vidinė

• Sportas / miegas / mityba

• Tikslai ir pasiekimai

• Tikslas vs. procesas

Išorinė

• Tikslas 

• Bendruomenė 

• Aplinka

• „Morka ir botagas“



Vertybių sistema



Klausimai? 


