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kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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ĮVADAS 
 

Verslumą galima apibrėžti kaip žmogaus gebėjimą įgyvendinti savo idėjas: diegti naujoves, pasitelkti 
kūrybiškumą, pasitikėti savimi, būti atviram naujovėms, gebėti planuoti, valdyti, rizikuoti. Verslumo 

ugdymo tikslas yra ugdyti jaunų žmonių įgūdžius, kurie jiems reikalingi kaip individams ar kaip 
bendruomenės nariams, norintiems gyventi savarankiškai ir pozityviai veikti savo ar šeimos ir 
visuomenės labui, kad jie galėtų prisiimti atsakomybę ir sugebėti gyventi visuomenėje rinkos 

ekonomikos sąlygomis. 

2015 m. buvo įkurtas Europos verslumo ugdymo tinklas (angl. European Entrepreneurship Education 
NETwork (EE-HUB) 1), kurio pagrindinis tikslas – tapti Europos verslumo ugdymo židiniu, suburiančiu 
organizacijas ir asmenis tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus, turinčių didelę patirtį verslumo ugdymo 

srityje regionuose, nacionaliniu ir Europos lygiu. EE-HUB yra erdvė, kurioje šios suinteresuotosios šalys 
gali dirbti kartu, kad daugiau verslumo veiklų vyktų Europos mokyklose. 

Neįgalaus jaunimo verslumo ugdymo įtakos tyrimai nustatė tokią naudą2: 

– Galimybė įgyti patirties darbo vietoje: jaunimo su negalia darbo patirtis, mokantis vidurinėje 
mokykloje, padeda jiems įsidarbinti geriau apmokomose darbo vietose, baigus studijas. Be to, 

moksleiviai, dalyvaujantys integruotame profesiniame ugdyme ir specialiajame ugdyme, yra 
konkurencingesni darbo rinkoje nei studentai, kurie nedalyvavo tokioje veikloje. 

– Galimybė ugdyti lyderystės ir tarpasmeninius įgūdžius: įkūrus mažą verslą ar mokyklos 

įmonę, neįgalus jaunimas gali vadovauti ir patirti skirtingus vaidmenis. Be to, išmokstama 
perteikti savo idėjas ir turėti įtakos kitiems efektyviai ugdant savęs atstovavimo ir konfliktų 
sprendimo įgūdžius. Be to, jie mokosi, kaip tapti komandos nariais, įsitraukti į problemų 

sprendimą ir ugdyti kritinį mąstymą – tai įgūdžiai, kuriuos darbdaviai labai vertina 
konkurencingoje XXI amžiaus darbo vietoje. Mentoriai, įskaitant bendramokslius su negalia ar 

be jos, gali padėti jauniems žmonėms ugdyti šias kompetencijas. 
– Galimybė ugdyti planavimo, finansinio raštingumo ir pinigų tvarkymo įgūdžius: gebėjimas 

nusistatyti tikslus bei valdyti laiką, pinigus ir kitus išteklius yra svarbūs verslumo įgūdžiai, 

naudingi bet kurioje darbo vietoje. Jauniems neįgaliesiems mokytis finansinio planavimo, 
įskaitant žinių įgijimą apie galimas lengvatas darbo vietai, yra nepaprastai svarbu kaip 
pradedantiesiems verslininkams su negalia, kurie tikėtina gali gauti naudos iš nacionalinio 

finansavimo. 

Šiame kontekste projektas “SENpower - Empowering young adult learners with Special Educational 

Needs”, suaugusiųjų švietimo strateginė partnerystė, Europos Komisijos finansuota pagal „Erasmus+ 
2-ojo pagrindinio veiksmo” programą, siekianti įgalinti nemažą procentą, kuris vis didėja, jaunų 

žmonių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių (SUP), verslumo idėją perteikiant jauniems 

                                                             
1 www.ee-hub.eu  
2 www.dol.gov/odep/pubs/fact/entrepreneurship.htm  
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suaugusiesiems ir profesinio mokymo besimokantiesiems, turintiems SUP, Portugalijoje, Lietuvoje, 
Kipre, Ispanijoje ir Italijoje. 

Pirmasis projekto produktas yra Verslumo ugdymo ir lavinimo vadovas SUP turintiems 

besimokantiesiems. Projekto rezultatas yra visose dalyvaujančiose šalyse atlikta išsami informacijos 

analizė ir lauko tyrimas. Jame yra šie skyriai: 

- Verslumo ugdymas: esama padėtis 

- Verslumas švietimo programose 

- Jaunų suaugusiųjų, turinčių SUP, verslumo ugdymas  

- Nacionalinė SUP turinčių mokinių integracijos politika 

- Įtraukties į švietimą geroji praktika 

- Edukaciniai iššūkiai mokant verslumo turintiems SUP 

- Rekomendacijos  
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VERSLUMO UGDYMAS: ESAMA PADĖTIS 
 

KIPRAS 
Kipras žengia į naują ekonominę erą, turinčią didelį potencialą. Per trumpą laiką sugebėjęs įveikti 
finansinę krizę, Kipras pereina į naują ekonomikos augimo periodą, o verslumas laikomas pagrindiniu 
šalies prioritetu. Dabartinės rinkos sąlygos Kipre pabrėžia poreikį skatinti jaunų žmonių verslumą, 

skatinti kurti novatoriškus startuolius ir skatinti verslumui ir verslumo veikloms palankią ekosistemą. 
2015 m. Kipro vyriausybė pristatė Nacionalinę politikos deklaraciją, skirtą stiprinti verslumo 
ekosistemą Kipre, kuria siekiama prisidėti prie šalies ekonomikos augimo, sudarant tinkamas sąlygas 

sėkmingai plėtoti verslo iniciatyvas, turinčias pridėtinę vertę visai ekonomikai. Pagrindinis tikslas ir 
prioritetinė sritis yra veiksmingai prisidėti prie pastangų, kurių jau ėmėsi privatusis ir viešasis sektoriai, 
moderuojant, palaikant, papildant ir apjungiant atitinkamas iniciatyvas. 

Kipre bendras požiūris į verslumą yra teigiamas: 72,7% gyventojų mano, kad verslumas yra geras 

karjeros pasirinkimas, 65,7% supranta, kad verslininkai turi aukštą statusą visuomenėje, ir 42,4% 
mano, kad žiniasklaida skiria pakankamai dėmesio verslumui. 2016 m. 35,9% Kipro gyventojų suprato, 
kad yra geros galimybės pradėti verslą, ir maždaug vienas iš dviejų asmenų (52,4%) mano, kad turi 

galimybę pradėti naują verslą. Tačiau 50,2% gyventojų bijojo nesėkmės3. Buvo skatinamas ketinimas 
imtis verslumo, 16,7% gyventojų ketino kurti verslą artimiausiu metu toje vietoje, kurioje jie gyveno. 
Šis rodiklis yra didesnis nei atitinkamas vidutinis rodiklis Europoje (11,9%). 

Kipras užima 3 vietą Europoje pagal savo Ankstyvojo verslumo veiklos etapo (angl. Totally Early-Stage 

Entrepreneurial Activity – TEA) indeksą, kuris yra 12%. TEA Kipre sudaro pradedantys verslininkai 
(7,6%) ir naujų verslų savininkai (4,5%). Darbuotojų verslumo veikla (angl. Employee Entrepreneurial 
Activit – EEE) (vidinė verslumo veikla organizacijose) yra 5,6% Kipre. Atitinkamas vidutinis Europos 

indeksas yra 4,4%. 

ITALIJA4  
Italijoje nėra verslumo ugdymo strategijos, tačiau yra specialios universitetinės studijos, tokios kaip 
ekonomikos ir komercijos kursai, suteikiantys kvalifikacinį laipsnį, ar individualiai pasirinkti kitų 
humanitarinių mokslų moduliai, pavyzdžiui, studijuojant komercinę teisę Teisės fakultete. Tačiau, 

nepaisant to, daroma prielaida, kad kad baigę vidurinę mokyklą mokiniai yra įgiję žinių ir verslumo 
įgūdžių. Simuliuojamos mokomosios įmonės modalumas kaip mokymosi mokykloje alternatyva buvo 
įtrauktas į mokyklų programas. 

2007 m. rugpjūčio 22 d. dekretu į Italijos švietimo sistemą buvo įtrauktos pagrindinės kompetencijos, 

nurodytos Europos rekomendacijoje dėl požiūrio į verslumą ir jo svarbą. Septintoji iš aštuonių 
bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijų yra suskirstyta į atskiras kompetencijas: 

1) suprojektuoti, t.y. kurti ir įgyvendinti projektus, susijusius su studijomis ir darbo veiklomis, 
pasitelkiant įgytas žinias prasmingiems tikslams nustatyti, veiksmų strategijoms apibrėžti ir pasiektų 

                                                             
3 GEM Global 2016/2017 7 Profile of entrepreneurs in Cyprus 
4 www.cnos-fap.it 
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rezultatų kontrolei; 2) elgtis savarankiškai ir atsakingai: savarankiškai, nes turime ginti savo teises ir 
poreikius, bet ir būti atsakingi, nes turime pripažinti ir kitų teises bei poreikius; 3) išspręsti problemas: 
kilus problemoms, sudaryti hipotezes, identifikuoti išteklius joms išspręsti, rinkti duomenis ir siūlyti 

sprendimus. 

Italijoje, kaip ir visame pasaulyje, buvo įvesta pameistrystė per paskutinius dvejus vidurinės mokyklos 
metus iki baigimo, o įgyta patirtis vertinama darbo rinkoje. 2013 m. rugsėjo 12 d. dekreto įstatymas 
Nr. 104 padėjo pagrindus eksperimentinei programai, skirtai paskutinių dvejų metų vidurinės 

mokyklos moksleiviams, leidžiant mokytis įmonėse pagal pameistrystės sutartis. Vidurinių mokyklų 
moksleiviai, sutarčių dėka tarp įmonių, regionų bei švietimo ir užimtumo ministerijų, baigę mokyklą, 
gali pasirašyti pameistrystės sutartį, kuomet mokosi kursuose, gauna stipendiją ir dalinai dirba.  

Įstatyminiu dekretu Nr. 77, 2005 m. balandžio 15 d. įvestas mokymasis ir darbas pakaitomis, kad 

moksleiviai galėtų studijuoti antrosios pakopos studijas, kuriuose numatyti studijų ir darbo periodai. 
Tikslas buvo priversti moksleivius suprasti, kaip veikia darbo pasaulis, ir supažindinti juos su šiuo 

pasauliu. Formulė yra formalus mokymasis (klasėje), tada „darbo vietoje“, t. y. realioje darbo vietoje. 
Tai yra paskata verslumo ugdymui. Tačiau tai taip pat gali pakenkti moksleiviams suvokiant 
savarankišką ir grupinį darbą bei verslo perspektyvą kaip galimą darbo pobūdžio pasirinkimą ateityje. 

Besikeičiančiuose mokymosi ir darbo procesuose galima numatyti, kad bus imituojamos mokymo 

imitavimo metodikos (IFS), apimančios darbo procesų mokymąsi imituojant virtualių įmonių, 
veikiančių tinkle, padedant realioms įmonėms, įkūrimą ir valdymą. Tokiu būdu moksleiviai tampa 
pirmojo mokymosi proceso veikėjais, kad vėliau galėtų sąmoningai pasirinkti. 

Užklasinėje aplinkoje yra skirtingų tendencijų, turinčių aiškių tikslų ir atitinkančių skirtingas 

intervencijos perspektyvas. Pagrindiniai tikslai, kurie atitinka veiklą, vykdomą popamokiniame 
kontekste, yra šie: 1) ugdyti empatiją verslininko savybėms, t. y. išmokti pagrindines su verslumu 
susijusias sąvokas, neketinant jų tiesiogiai taikyti; 2) skatinti dvasią, talentą ir verslumo įgūdžius, 

pamatyti realius besimokančiųjų verslumo interesus ir jų požiūrį; 3) sustiprinti požiūrį į pokyčius, t. y. 
skatinti besimokančiuosius tobulėti; 4) paskatinti vieną dieną prisiimti verslininko vaidmenį; 5) išmokti 
atpažinti ir panaudoti rinkos ir veiksmų planų sudarymo galimybes; 6) įgyti naudingų žinių verslumo 

iniciatyvoms, t.y. įgyti pagrindinių žinių ir koncepcijų, susijusių su verslo sritimi; ir 7) skatinti naujų 
verslų ar verslumo iniciatyvų atsiradimą. 

LIETUVA5  
Verslumo ugdymas yra nacionalinės Lietuvos bendrojo ugdymo strategijos dalis. 2002 m. 
Nacionalinėje Lietuvos strategijoje (2003–2012 m.) buvo susitarta dėl mažų įmonių chartijos, o 

verslumo ugdymas buvo laikomas svarbiu dalyku visuose švietimo lygmenyse. Verslumo strategijos 

                                                             
5Barynienė J., Paužaitė Ž., Cibulskaitė J. (2014) Political and Legal Initiatives for Systemic Education of Entrepreneurship. Available at: 

https://www.mruni.eu/upload/iblock/3c3/011_baryniene_pauzaite_cibulskaite.pdf; Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija (2018). Jaunimo politika. Available at: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/jaunimo-politika; Lithuanian Innovation Strategy 

2010-2020 (2010). Available at: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365849&p_query=&p_tr2=; Lithuanian 

National Strategy on Education 2013-2022 (2018). Available at https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-

svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf; The Advancement Strategy ‘Lithuania 2030’ (2018). Available at: 

https://www.lietuva2030.lt; The concept of innovative entrepreneurship (2018). Available at: 

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2016isakymanovatoriverslumo.pdf 
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(2010–2020) tikslas – kurti kūrybingą visuomenę, sudaryti palankias sąlygas verslui ir inovacijoms. 
Lietuva yra parengusi verslumo skatinimo veiksmų planą (2014–2020). Šio strateginio plano tikslas – 
nustatyti veiksmus, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintas nuoseklus Lietuvos verslumo lygio augimas, 

kuriant nuoseklią ir tęstinę verslumo ugdymo sistemą, verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką, 
gerinant viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, verslininko įvaizdį visuomenėje ir skatinant tikslinių 
grupių ir socialinį verslumą, ypač daug dėmesio skiriant regionams. 

Nacionalinė jaunimo politika (2011–2019 m.) yra kompleksinė programa, apimanti įvairias jaunimo 

politikos sritis. Šios programos tikslas – sukurti palankią aplinką jaunimui Lietuvoje. Šis dokumentas 
atskleidžia, kad šalyje yra rimtų problemų, susijusių su jaunimo orientavimu į profesinį mokymą ir 
jaunimo verslumu. Todėl būtina užtikrinti geresnes jaunimo užimtumo sąlygas: skatinti ekonominį ir 

socialinį verslumą, sudaryti geresnes sąlygas jaunimo dalyvavimui darbo rinkoje bei derinti 
įsipareigojimus šeimai ir darbui. 

Pažangos strategija „Lietuva 2030” ekonomikos dalyviai skatinami daugiau dėmesio skirti verslumo 

ugdymui ir remti verslo kūrimą. Kiekvienas pilietis verslininkas turėtų turėti galimybę pradėti savo 
verslą ir sėkmingai jį įgyvendinti, būti aktyvus darbo ir mokymosi aplinkoje. Tik tada pridėtinė vertė 
bus sukurta įmonėse, grįstose intelektu bei novatoriškais produktais ir paslaugomis. Be to, 

pabrėžiama, kad būtina formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į verslą ir verslumą. 

Kalbant apie jaunimą ir jo verslumą švietimo srityje, buvo parengta Nacionalinė jaunimo verslumo 
ugdymo ir skatinimo strategija (2008–2012 m.). Šios programos tikslas yra sukurti nuoseklią ir 
veiksmingą darbo rinkos sistemą, skatinančią jaunimo verslumą. Ši programa iškėlė kelis tikslus, 

kuriuos reikėtų įgyvendinti: sukurti, įgyvendinti ir tobulinti verslumo ugdymo priemones; skatinti 
jaunimo ir jaunų ūkininkų verslų steigimąsi ir plėtrą; vykdyti jaunimo verslumo situacijos stebėjimą bei 
informuoti vyriausybines institucijas ir visuomenę apie verslumo skatinimą Lietuvoje. 

Dabartinėje Lietuvos nacionalinėje švietimo strategijoje 2013–2022 m. Daugiausia dėmesio skiriama 

verslumo ugdymui ir kūrybiškumui, nustatant juos kaip prioritetus. Strategijoje aiškiai pripažįstamas 
verslumo ugdymas visuose lygmenyse mokyklose, tokiuose dalykuose kaip „Pasaulio pažinimas”, 
„Matematika”, „Geografija”, „Technologijos” ir „Istorija”. Be to, vidurinėse mokyklose yra mokomasis 

dalykas „Ekonomikos ir verslumo ugdymas”, kuris yra privalomas žemesniame viduriniame lygmenyje, 
o pasirenkamas viduriniame lygmenyje. Pagrindinis šių dalykų tikslas yra išmokyti moksleivius apie 
ekonomiką, ekonominį mąstymą ir padėti ugdyti verslumo įgūdžius bei sugebėjimą orientuotis ir 

sėkmingai veikti nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje. Be to, mokykloms ir mokytojams yra 
prieinama plataus spektro metodinė medžiaga, pavyzdžiui, Švietimo plėtotės centro arba Mokinių 
karjeros informacijos tinklalapio ir „Euroguidance” portaluose. 

Lietuvoje įgyvendinami įvairūs projektai, kuriais remiamas jaunimo verslumas. Pavyzdžiui, yra 

veikiančios jaunimo organizacijos, NVO ir kitos organizacijos, kurių tikslas – didinti jaunimo verslumo 
ugdymą ir įgūdžių formavimą. Taip pat jaunimui ir Lietuvos piliečiams rengiamos įvairios konferencijos, 
seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skirti skatinti verslumo dvasią. Nuo 2013 m. VšĮ “Versli Lietuva” 

(„Versli Lietuva”) pradėjo iniciatyvą finansuoti pirmąjį jaunimo verslą, daugiausia dėmesio skirdama 
eksporto galimybėms. Be finansavimo, taip pat yra galimybių gauti konsultacijų įvairiomis temomis, 
tokiomis kaip rinkodara, finansai ar apskaita. 
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Šiuo metu bendrojo lavinimo mokyklose diegiama naujoviško verslumo koncepcija. Inovatyvaus 
verslumo ugdymo koncepcijos esmė yra naujų skaitmeninių technologijų naudojimas mokymuisi ir 
moksleivių gebėjimo patiems kurti skaitmeninius išteklius skatinimas. Siekiama puoselėti iniciatyvą ir 

ugdyti jaunuosius verslininkus projektinio mokymosi metodais, t. y. išmokti spręsti socialines, 
kultūrines ir ekonomines problemas įgyvendinant projektus, naudoti praktinę mokymosi medžiagą 
dažniau nei vadovėlius, skatinti glaudesnius ryšius su verslo atstovais. Inovatyviu verslumo ugdymo 

turiniu siekiama papildyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 1-4 klasių moksleiviai 
mokosi tyrinėti, mokytis, konstruoti, kurti žaidimus ir elementarias socialines technologines naujoves, 
mokosi šiuolaikiškai pristatyti savo pasiekimus bendraamžiams ir pritaikyti juos savo aplinkoje. 5–10 

klasių moksleiviai mokosi atlikti praktinį darbą, kurti socialines ir technologines naujoves, animacinius 
filmus, kompiuterinius žaidimus, mokomuosius filmus, stiprinti kitus medijų įgūdžius, mokytis valdyti 

konstruktorių robotus ir kt. Taip pat siekiama užtikrinti, kad mokiniai išmoktų ištestuoti jų veiklos 
naudingumą, įgyvendintų naudingiausias idėjas praktiškai ir pristatytų savo rezultatus 
bendraamžiams. 11–12 klasių moksleiviai mokosi kurti mobiliąsias programas ir kitus inovatyvius 

produktus ar paslaugas, susipažįsta su verslo organizavimo ypatumais, nustato tikslinę vartotojų 
grupę, mokosi „įdarbinti” ir parduoti savo idėjas. 

Siekiama, kad moksleiviai, baigę vidurinio ugdymo programą, turėtų įgūdžių plėtoti novatoriškas 
idėjas, įtraukti socialinius partnerius ir potencialius investuotojus bei kitus įgūdžius, reikalingus verslo 

kūrimui ir plėtrai. Inovatyvaus verslumo ugdymo koncepcija pagrįstas mokymasis organizuojamas 
kūrybinėse laboratorijose, kuriose įrengtos interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai ir 
kompiuteriai, skaitmeninės kameros, 3D spausdintuvai ir 3D akiniai, robotų dizaineriai ir kitos 

šiuolaikiškos priemonės. Mokomasi naudojant informacines komunikacines technologijas, pavyzdžiui, 
virtualią mokymosi aplinką, viešus ir privačius skaitmeninius išteklius. Siekiama, kad moksleiviai, baigę 
naujoviško verslumo ugdymo sampratą, turėtų daugiau verslumo įgūdžių, suprastų naujoviško verslo 

principus ir sugebėtų juos pritaikyti priimdami karjeros sprendimus; taip pat mokykloje suprastų, kad 
sujungdami tai, kas žinoma, ir siūlydami naujas idėjas, jie gali sukurti naujovių, svarbių kuriant 
visuomenės gerovę. 

Verslumo integracija į mokymo programas universitetuose, profesinio mokymo mokyklose ir kitose 

švietimo įstaigose vis dar keičiasi ir nėra tinkamai reglamentuota. Be to, pastebima, kad trūksta 
sisteminio požiūrio į verslumo ugdymą. Yra keletas iniciatyvų, tačiau Lietuvoje trūksta strategijų, kaip 
ugdyti ir skatinti verslumą visuomenėje ir švietimo sistemoje: pradedant ikimokyklinėmis mokyklomis, 

mokyklomis ir aukštojo mokslo įstaigomis, baigiant darbuotojų verslumu įmonėse. 

PORTUGALIJA 
Verslumo ugdymo skatinimas Portugalijoje vis dar yra pradiniame etape. Verslumo programų 
mokyklose beveik nėra, išskyrus profesinio mokymo kursus, kur, pavyzdžiui, skatinama naudoti 
projektų valdymo metodiką. Verslumo ugdymas visose mokyklose yra aiškiai pripažintas tarpdalykiniu, 

nors ir nėra privalomas. 

Aukštajame moksle galima rasti kursus, kuriuose verslumo dalykas yra privalomas, tačiau tik siekiant 
vadybos ir ekonomikos laipsnio. Šiuo metu diskusijų centre yra galimybė integruoti verslumo dalyką į 
žemesnius švietimo lygius, kur programų turinys yra platesnis, globalus ir ne toks konkretus. Tai 

paskatino diskusiją dėl verslumo apibrėžimo. Akivaizdu, kad galimybė integruoti šį dalyką į pradinį ir 
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vidurinį ugdymą, atrodo, labiau tinka skatinti ir palengvinti požiūrio formavimąsi, o ne įgyti verslo žinių 
ar įgyti įgūdžių ekonominėje srityje.6 

Nacionalinis verslumo ugdymo planas (angl. National Plan for Entrepreneurship Education - PNEE) 
buvo pradėtas įgyvendinti 2006 m. Portugalijoje ir įgyvendintas iki 2010 m. Ši iniciatyva paskatino 

kultūrinį, organizacinį ir asmeninį prisitaikymą. PNEE buvo skirtas vidurinio ugdymo programoms, 
vykdomi projektai verslaus požiūrio stiprinimui. Programa nebuvo įgyvendinama visose mokyklose, 
tačiau tai buvo įmanoma padaryti, nes vidurinio ugdymo programose yra tokie mokymosi dalykai kaip 

„projekto plėtra”, kuris leido moksleiviams ir mokytojams plėtoti savo projektus. PNEE gyvavimo metu 
buvo įgyvendinti keletas pokyčių, tačiau labiausiai reikšmingas buvo procesas, įgalinęs savarankiškumą 
vidurinio ugdymo mokyklose.7 

Be to, kai kurios savivaldybės parengė vietos jaunimo verslumo skatinimo strategijas – tiek 

pradiniame, tiek viduriniame ugdyme, įgyvendinamos iniciatyvos dėka buvo vykdomos kampanijos 
mokyklose, konkursai, seminarai, dalyvavo verslo konsultantai ir kt. Šios iniciatyvos pavyzdys yra 

Aveiro savivaldybės projektas „Aveiro verslininkas” („Aveiro Empreendedor”), kuris vis dar 
įgyvendinamas siekiant sukurti integruotą strategiją, skatinančią novatorišką ir verslią aplinką Aveiro 
regione. Projektas pagrįstas penkiomis prioritetinėmis iniciatyvomis: 1) parama mažoms ir vidutinėms 

įmonėms; 2) verslumo skatinimas aukštajame moksle; 3) verslumo skatinimas mokyklose; 4) verslumo 
kultūros skatinimas; ir 5) komunikacija. 

Nacionaliniu lygiu Nacionalinė jaunųjų verslininkų asociacija (angl. National Association of Young 
Entrepreneurs - ANJE) vaidina svarbų vaidmenį skatinant verslumo iniciatyvas bei ugdymą. Nuo 1979 

m. ANJE pagrindiniai tikslai yra ekonominės sistemos liberalizavimas, visų pirma geresnių sąlygų 
sukūrimas jaunimo galimybėms dalyvauti verslo veikloje, o taip pat įgyti reikiamus įgūdžius. Esant 
šioms aplinkybėms, asociacija 1997 m. įkūrė verslininkų akademiją, kuri kartu su universitetais ir 

kitomis užimtumo srities institucijomis sukūrė misiją verslumui skatinti. Šia misija, plačiąja prasme, 
siekiama sutelkti Portugalijos jaunus žmones iniciatyvos ir rizikos prisiėmimo kultūrai populiarinti, 
įsteigiant keletą iniciatyvų, tokių kaip jauno verslininko apdovanojimas, verslininkų mugė, idėjų 

konkursas ir reklaminiai renginiai (angl. Road-Shows).8  

Šiuo metu Portugalijoje verslumo ugdymas yra vienareikšmiškai pripažįstamas tikslu tarpdalykiniam 
ugdymui visuose mokyklos lygmenyse. Tačiau kadangi jis nėra privalomas, jis svarstomas tik tuo atveju, 
jei mokyklos taryba nusprendžia įtraukti jį į pilietinio mokymo dalyką. Kalbant apie mokymosi 

rezultatus, juos galima rasti bendrosiose praktikos gairėse ir rekomendacijose, taikomose pagal 
nacionalines programas. Pvz., visa tai gali apimti požiūrio formavimą, tokių kaip savimonė, 
pasitikėjimas savimi, iniciatyva ir rizikos prisiėmimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir problemų 

sprendimas, taip pat įvairiapusiai verslumo įgūdžiai, tokie kaip komunikacija ir darbas komandoje bei 
tam tikri mokymosi rezultatai, susiję su ekonominiu ir finansiniu raštingumu. 

                                                             
6 Saraiva, H. & Paiva, T. (2014). Entrepreneurship education in Portugal - Considerations on the topic and its development environment, doi: 
10.15628/holos.2014.2587 
7 Teixeira, M. & Manuela, C. (2012). Educação para o Empreendedorismo- Um estudo sobre o Projeto Nacional de Educação para o 
Empreendedorismo”. Coimbra: [s.n.] 
8 www.anje.pt  
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Per pastaruosius kelerius metus kai kurios mokyklos taip pat dalyvavo projektuose pagal Europos 
iniciatyvą „Junior Achievement – nauja įmonė” (angl. „Junior Achievement - Young Enterprise”)9 ir 
kiekvienais metais rengiami verslo idėjų konkursai. Be to, taip pat skatinamas specialus verslumo 

ugdymas mokyklų mokytojams. 

ISPANIJA 
Atsižvelgiant į aukštą jaunimo iki 25 metų nedarbo lygį (ES 28 20,0%; euro zonoje 22,5%; Ispanijoje 
47,5%; 2015 m. lapkričio mėn. Eurostato duomenys), verslumas yra kovos priemonė su ekonominės 

krizės padariniais ir jaunimo nedarbu. Šiame procese pagrindinį vaidmenį vaidina švietimo ir mokymo 
politika bei mokyklos, sukuriančios sąlygas, palengvinančias žinių įgijimą, įgūdžių ir gabumų, reikalingų 
verslui pradėti, vystymąsi. Pastaraisiais metais buvo kuriami verslumo įstatymai. Visa tai paskatino 

ekonominė krizė, lėtas ekonomikos augimas ir didelis jaunimo nedarbo lygis. Todėl kūrybiškumas ir 
naujovės švietimo srityje yra populiarus pasiūlymas, kaip išbristi iš krizės. Ispanijoje yra dviejų rūšių 
verslumo ugdymą reglamentuojantys įstatymai: švietimo įstatymai ir su švietimu nesusiję įstatymai. 

Verslumas su švietimu nesusijusiuose įstatymuose  

Tvarios ekonomikos įstatymas (2/2011, kovo 4 d.)  nustatė, kad norint įveikti dabartinius iššūkius 

būtina „į studijų planus integruoti įgūdžius ir gabumus, orientuotus į inovacijas, skatinti kūrybingumą, 
verslumą ir verslo dvasią, taikant transversinį požiūrį ir alternatyvius mokymosi būdus bei vertinimą 
kiekviename švietimo lygmenyje. Be to, vasario 22 d. Karališkasis dekretas-įstatymas dėl verslininkų 

paramos priemonių ir augimo bei darbo vietų kūrimo vykdomas vadovaujantis Europos Komisijos 
„Verslumo 2020 veiksmų plano” rekomendacijomis. Todėl tai yra paramos priemonių „Verslumo ir 
jaunimo užimtumo strategija 2013–2016 m.“, į kurią šis dekretas-įstatymas įtrauktas į jo pirmąjį priedą, 

pagrindas. Rugsėjo 27 d. Verslumo ir internacionalinės paramos įstatymas „14/2013“ savo 
straipsniuose nustato verslumo ugdymo aplinkybes. 

Tolesniuose straipsniuose galima pamatyti Ispanijos verslumo ugdymo įstatymų raidą: a) 4 straipsnis: 
Verslumas pradinėje ir vidurinėje mokykloje (ugdys ir stiprins verslininko dvasią; įgis įgūdžių ir 

kompetencijų kurti ir plėtoti įvairius verslo modelius; skatins lygias galimybes; pagarba verslininkams, 
tiek vyrams, tiek moterims, taip pat verslo etikai; švietimo administracijos skatins moksleivių įtraukimo 
į verslumo veiklos priemones ir skatins verslumo iniciatyvas; b) 5 straipsnis: Verslumas universitetuose 

(bus skatinamos verslumo iniciatyvos; universitetai turi skatinti verslo projektų pradžią); ir c) 6 
straipsnis: Mokytojų verslumo ugdymas (įgis kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su verslumu, verslo 
iniciatyva, lygiomis galimybėmis versle ir įmonių kūrimu bei plėtra; Švietimo, kultūros ir sporto 

ministerija bendradarbiaujant su regionų valstybinėmis institucijomis skatins nuolatines mokytojų 
rengimo programas, įskaitant verslumo ugdymą). 

Verslumas švietimo įstatymuose 

Nuo Ispanijos demokratizavimo švietimas buvo esminis įvairių vyriausybių elementas, o jo normos 
buvo parengtos siekiant Europos standartų. Dabartinė švietimo teisinė sistema yra grįsta 2006 m. 

gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija Nr. 2006/962/EB, kuri veikia kaip 
nuolatinio mokymosi pagrindinių kompetencijų modelis. Tai turėjo poveikį mentaliteto pokyčiui, kuris 
lėmė geresnes verslininkystės iniciatyvas, nes įstatymai pabrėžia „iniciatyvos ėmimosi ir verslumo 

                                                             
9 www.jaeurope.org  
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dvasios” svarbą. Šiuo metu švietimo įstatymai siekia geresnių žinių ir įgūdžių, susijusių su darbo 
galimybėmis, ekonominiu švietimu, verslo procesu ir kūrybišku mąstymu. 

Šiuo metu švietimą reglamentuoja LOMCE (2013 m.). Tai neseniai priimtas įstatymas, kuris 2006 m. 
reformavo ankstesnįjį, įtraukdamas naujas sąvokas ir pritaikydamas jas naujoms pasikeitusioms 

aplinkybėms. Jame verslumo dvasia kaip pagrindinis tikslas: a) 23 straipsnis: vidurinėse mokyklose 
(ugdyti verslumo dvasią, pasitikėjimą savimi, aktyvumą, kritikos jausmą, asmeninę iniciatyvą, gebėjimą 
planuoti, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę); b) 33 straipsnis: bakalauro studijose (verslumo 

dvasią stiprinti kūrybingu požiūriu, lankstumu, iniciatyvumu, darbu komandoje, pasitikėjimu savimi ir 
kritikiškumu); ir c) 40 straipsnis: profesiniame švietime (stiprinti verslumo dvasią plėtojant verslo 
veiklas ir iniciatyvas). 

Dabartiniu švietimo įstatymu LOMCE siekiama tikslų, kuriais siekiama pagerinti jaunimo galimybes 

įsidarbinti ir skatinti jų verslumą. Be to, kaip naujovė pabrėžiama, kad verslumas yra pagrindinis 
pagrindinio ugdymo tikslas. Buvo pakeistas ankstesnio įstatymo 17 straipsnis, nustatant, jog reikia 

ugdyti individualius ir kolektyvinius darbo įgūdžius, pastangas ir atsakomybę, iniciatyvą, smalsumą, 
susidomėjimą ir kūrybingą mokymąsi bei verslumo dvasią. Verslumo ugdymas integruotas į mokymo 
programas trimis skirtingais būdais: 1) kaip transversinis elementas; 2) integracija į esamus dalykus; ir 

3) kaip naujas konkretus mokomasis dalykas. 

Tačiau net ir LOMCE įstatymas, šiuo metu galiojantis švietimo įstatymas, sukuria palankią sistemą 
verslumui įtraukti skirtinguose Ispanijos švietimo lygmenyse, tačiau yra žinoma, kad daugiau nei pusė 
Ispanijos autonominių bendruomenių (iki 17 plius 2 autonominiai miestai) neturi aiškios strategijos šia 

tema. Edukacinės kompetencijos yra padalintos 17 Ispanijos autonominių regionų, kuriems tenka 
didžiausia atsakomybė už nacionalinių taisyklių taikymą. Dėl šios priežasties susiklostė skirtinga 
situacija: kai kuriose bendruomenėse moksleiviai jau gauna verslumo ugdymą kaip transversinį 

elementą, o kiti regionai gali net neturėti konkretaus protokolo šia tema. Įvairių interesų grupių 
(mokytojų, profesinio mokymo centrų, moksleivių, įmonių, šeimų ir kt.) dalyvavimas yra tikrai 
nevienodas ir daro įtaką verslumo skatinimo įgyvendinimui. Sukurti bendrą viziją gali būti lengviau 

pasitelkiant skirtingas suinteresuotąsias šalis kuriant strategiją. Net valstybinis finansavimas, skirtas 
verslumo ugdymui, yra skirtingas kiekviename regione ir yra stebinantis, atsižvelgiant į faktą, kad kai 
kurie regionai išleidžia milijonus eurų verslumo ugdymui, o kiti – net neišleidžia poros tūkstančių eurų. 

Be to, mokymo programose nėra aiškių verslumo ugdymo modelių. Autonominės programos papildo 

pagrindinę LOMCE programą ir įtraukia „iniciatyvos ėmimosi ir verslumo jausmą” kaip transversinį 
elementą visuose švietimo lygmenyse. Konkrečią medžiagą galite rasti vidurinėje mokykloje, 
bakalauro studijose ir profesinio mokymo įstaigose. Akivaizdu, kad nors vis dar plėtojamas verslumo 

ugdymas ir verslo studijos, bent jau teoriškai, šiais laikais yra švietimo sistemoje ir tampa vis svarbesni. 

Valensijos bendruomenės, kurioje yra „I-BOX CREATE”, regioninės strategijos nėra. 2014 m. Regioninė 
švietimo administracija informavo, kad buvo parengtas verslumo protokolas. Deja, vis dar nėra 
protokolo. Dėl šios priežasties regiono mokymo programose yra nustatyti tie patys nuostatai, kaip ir 

nacionaliniuose, kuriuos reglamentuoja LOMCE. Be to, nėra konkrečios verslumo programos. Nėra ir 
gerosios praktikos pavyzdžių regione. Kalbant apie mokymą, mokytojams nėra jokių specialių išteklių, 
o pradiniame mokytojų rengime nėra verslumo mokymo programoje. Be to, šiame regione nėra 

vykdomų poveikio tyrimų ar publikacijų apie verslumo iniciatyvas. Nepaisant to, kai kurios institucijos 
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siekia skatinti verslumo ugdymą, pavyzdžiui, La Floridos universitetas, Europos inovatyvaus verslo 
centras (CEEI) ir Jaunųjų verslininkų asociacija (AJE) arba Valensijos savivaldybė, įgyvendindama 
projektą „Švietimas pradedantiesiems” („Educando para emprender“). 

VERSLUMAS ŠVIETIMO PROGRAMOSE 
 

KIPRAS 
 

Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė (angl. Regional Innovation Scoreboard – RIS) 

7-ojoje Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje (RIS) Kipras kaip šalis ir yra vertinama kaip 
vidutinis novatorius, o šis reitingas yra gerokai žemesnis už ES vidurkį. 
 
Kipro verslumo fondas (angl. Cyprus Entrepreneurship Fund – CYPEF) 

Kipro Respublika įsteigė CYPEF, siekdama palengvinti Kipro mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti 
finansavimą, taip remdama ir stiprindama verslumą šalyje. CYPEF finansuojamas iš Europos investicijų 

banko paskolos Kipro Respublikai. Europos investicijų fondas („EIF“) (Kipro Respublikos vardu) valdo 
CYPEF. Numatoma, kad laikui bėgant bus įdiegti skirtingi finansiniai produktai, kad būtų geriau 
patenkintos rinkos sąlygos ir poreikiai. CYPEF veikla pradedama diegiant portfelio rizikos pasidalijimo 

paskolos produktą. Paskoloms, teikiamoms pagal šią priemonę mažoms ir vidutinėms įmonėms, bus 
naudingos patobulintos finansavimo sąlygos, tokios kaip sumažintos palūkanų normos ir galbūt 
mažesni užstato reikalavimai. 2016 m. birželio 6 d. EIF paskelbė kvietimą atrinkti tinkamas finansines 

institucijas, kurios taptų finansiniais tarpininkais suteikiant rizikos pasidalijimo paskolas. 

ITALIJA 
 

Verslo pasaulis (angl. Biz World)10 

Tai yra pasaulinė programa, kurią galima įtraukti į mokyklų programą, leidžianti mokiniams imituoti, 
jog jie yra verslininkai: nuo planavimo iki verslo pardavimo. Šis kelias pagerina dalyvaujančių 

moksleivių įgūdžius ir žinias. 

Ši patirtis Italijoje pirmą kartą buvo realizuota 2014 m. Buvo vykdomos tokios veiklos: 1) rolių ir 
individualios atsakomybės apibrėžimas; 2) įmonės sukūrimas ir pristatymas investuotojui (imitacija); 
3) produkto dizainas ir gamyba; 4) rinkodaros ir pardavimo plano parengimas; ir 5) balanso sudarymas. 

Siekdami paskatinti konkurencingumą, programos pabaigoje, kiekviena mokykla organizuoja 

apdovanojimų ceremoniją klasei, kuri pelnė didžiausias pajamas. 

Kurso metu analizuojami rezultatai, kuri verslumo tema daro didžiausią įtaką mokiniams: po mokymų 
moksleiviai pagerina nekognityvinius įgūdžius (tolerancija rizikai, kūrybiškumas, ambicingi tikslai). Tas 
pats pasakytina apie įgytas žinias, kurios naudingos verslininkui. Analizuojant verslo ketinimus, dar per 

anksti suprasti, ką galvoja šie jauni moksleiviai. 

                                                             
10 www.bizworld.org  
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MIUR verslumo ugdymo kelias 

Švietimo, universitetinių studijų ir tyrimų ministerija (angl. The Ministry of Education, University and 
Research - MIUR) pripažindama pagrindinį tikslą skatinti ir plėtoti verslumo įgūdžius, apibrėžtus 
Komisijos, siekia skatinti verslumo ugdymą vidurinėse ir antrojo lygio valstybinėse ir privačiose 

mokyklose Italijoje ir užsienyje. Mokymų tikslas – kad besimokantieji įgytų požiūrį, žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, naudingas bet kokiame darbe. 

Visa tai taip pat suteikia galimybę verslumo ugdymą įtraukti į savanorišką mokymą ir atsižvelgia į 
atskirų mokyklų savarankiškumą įvertinant įgytus įgūdžius ir žinias mokslo metų pabaigoje. Tada 

mokymasis gali būti susietas su ASL (anglų kalba) veikla arba plėtojamas sinergijoje su dalykiniu 
mokymusi, pavyzdžiui, norint pagilinti skaitmeninius įgūdžius. 

Mokymosi rezultatai suskirstyti į tris sritis: a) požiūriai (pasitikėjimas savimi ir iniciatyvumas); b) 

kompetencijos (kūrybiškumas, išteklių valdymas, rizikos/netikrumo valdymas); ir c) įgūdžiai (gebėjimas 
įvertinti galimybes, suprasti verslininko vaidmenį, suprasti, kaip veikia komandinis darbas). 

ICEE projektas11 

Europinį projektą vykdo penkių šalių (Suomijos, Estijos, Lietuvos, Italijos, Belgijos) konsorciumas, 
įskaitant Italijos Švietimo, universitetinių studijų ir tyrimų ministeriją. Projekto tikslas yra išanalizuoti 

verslumo ugdymo poveikį ir suprasti, ko reikia norint pasiekti Europos tikslą, kad kiekvienas jaunas 
žmogus, baigdamas privalomą išsilavinimą, turėtų praktinės verslumo patirties. 

ICEE iniciatyva siekiama skatinti moksleivių verslumo ugdymą, sukuriant mažas įmones kartu su 
mokytojais, per pamokas praktinio mokymo vietose ir Europos duomenų bazę, kurioje skelbiama 

geriausia mokymo praktika. 

 

LIETUVA 
 

Lietuvos Junior Achievement programa (JA) 

JA12 buvo sukurta siekiant patobulinti pagrindines finansinio raštingumo, pasirengimo karjerai ir 
verslumo kompetencijas. Yra trys JA tipai: 1) 9–10 klasių mokiniams; 2) 11–12 klasių mokiniams; ir 3) 

studentų įmonės įkūrimo programa. 

Studijos pagal JA yra visiškai nemokamos. Reikalingus vadovėlius mokyklos įsigyja iš mokinių krepšelio 
lėšų. Programa suteikia teorinių ir praktinių ekonomikos ir finansinio raštingumo žinių, ugdo verslumo 
įgūdžius, skatina iniciatyvumą ir kūrybiškumą. Besimokantieji įgyja žinių apie ekonominius, verslo ir 

rinkos procesus, geriau pasiruošia iššūkiams, su kuriais susiduria darbo rinkoje. 

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad moksleiviai, baigę JA, yra linkę 50% dažniau įsteigti savo verslą, o 40% 
dažniau užima vadovaujančias pareigas (aukščiausi ir vidurinieji vadovai). Be to, programos absolventų 
pajamos yra net 50% didesnės, o absolventų nedarbo lygis yra 20% mažesnis. 

                                                             
11 http://icee-eu.eu  
12 www.jaeurope.org 
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JA veikla yra kompleksinė ir apima įvairius praktinių įgūdžių ugdymo metodus, tokius kaip studentų 
mokomoji įmonė, Jaunųjų kolegų diena, Kompiuterinio modeliavimo konkursas, įvairūs konkursai ir 
stovyklos. Kadangi JA yra tarptautinio Junior Achievement tinklo dalis, besimokantieji ir mokytojai turi 

galimybę dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, mugėse, seminaruose ir kituose renginiuose. Verslo 
atstovai taip pat aktyviai dalyvauja JA veikloje: konsultuoja studentų mokomąsias įmones, dalijasi 
patirtimi pamokose, konkursuose, dalyvauja Jaunųjų kolegų dienose ir kituose renginiuose. 

‘Ideas into action’ verslumo programa 

Programa buvo sukurta įgyvendinant Erasmus+ projektą “Ideas into Action”13, kuriame dalyvavo 

partneriai iš šešių šalių: Jungtinės Karalystės, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Nyderlandų. 
Buvo parengtas 72 veiklų, skatinančių jaunimo verslumą, rinkinys, kurį galima pritaikyti ir naudoti 
įvairioms tikslinėms grupėms, įskaitant besimokančiuosius, turinčius SUP. Veikla orientuota į 

pagrindines kompetencijas, kurių reikia jauniems verslininkams, tokias kaip: naudokitės savo 
iniciatyva, būkite atsparūs, ieškokite galimybių, mėgaukitės tuo, ką darote, supraskite savo tikslinę 

rinką, mokėkite save parduoti. Taip pat buvo sukurta platforma, skirta verslumo ugdymui. 

Mokymo kursų programa, skirta jaunimo darbuotojams ir jaunimui, siūlo modulį, kaip lokalizuoti jo 
turinį, kad mokymai būtų orientuoti į vietos ekonominius poreikius. Mokymo kursuose buvo įtrauktos 
jaunimui patrauklios technologijos, bendravimas su kitomis grupėmis iš partnerių šalių tiek fiziškai, 

tiek praktiškai. Verslumo idėjų kūrimas ir pristatymas (individualiai ar mažose grupėse) ekspertams bei 
nuotoliniu būdu vertinant kitas grupes. 

Verslumo įgūdžių lavinimo vasaros stovyklos 

Gana populiaru organizuoti vasaros stovyklas jauniems žmonėms (kai kurie iš jų turi galimybę 
integruoti jaunuolius, turinčius SUP), kuriuose integruoti neformaliojo švietimo metodai, siekiant 

ugdyti verslumo įgūdžius. Neformali švietimo aplinka suteikia jauniems žmonėms saviraiškos laisvę ir 
ugdo verslumui reikalingus įgūdžius. Tokios neformalios švietimo aplinkos privalumas yra galimybė 
dalyvauti įvairiose situacijose ir veikloje, kuriai reikia daugiau pastangų palaikant tarpasmeninius 

santykius, susirandama draugų ir pan. 

Įgyvendinant švietimo projektą vasaros atostogų metu buvo organizuota verslumo stovykla pagal 
„Verslumo ugdymo programą, skirtą socialiai remtiniems mokiniams”, kurios tikslas – 30% turinčių 
specialiųjų poreikių ar negalią. Verslumo koncepciją sudarė penkios pagrindinės sritys: iniciatyvumas, 

atsakingumas, savarankiškumas, atvirumas pokyčiams, savarankiškas pasirinkimas. 

Stovyklavietės programą sudarė integruotos veiklos, imituodamos realią veiklą visuomenėje: 1) 
reklamos ir laisvalaikio studijų organizavimas; 2) dizaino ir interjero studija; 3) amatų centras; 4) 
karjeros centras; 5) pajūrio galerija. Dalyviai turėjo galimybę laisvai užsiimti pomėgiais, pasirinkti 

norimą veiklą. Kiekvienoje grupėje buvo specialiųjų poreikių jaunuolių, kai kurie iš jų turėjo vidutinį 
intelekto sutrikimą. Pastariesiems reikėjo nuolatinės pagalbos kasdienio gyvenimo situacijose, tačiau 
stovyklos veikloje, kur ji buvo imituojama kaip darbo vieta, šie dalyviai realizavo savo gebėjimus 

atitinkamose pareigose. Jaunimas rašė dienoraščius, kuriuose išreiškė jausmus, siekius, santykius. 

                                                             
13 http://ideasintoaction.eu  
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Tyrimas parodė, kad verslumo požiūris itin pasireiškia mokinių elgesyje; tačiau realiame gyvenime 
pasireiškė tam tikras šių požiūrių ir realių veiksmų neatitikimas. Neoficialioje aplinkoje (vasaros 
stovyklose) dalyvių verslumo įgūdžiai pasireiškia labiausiai savarankiškumo ir savarankiško pasirinkimo 

srityse, mažiausiai – atsakomybės srityse. Mokyklos aplinkoje, tiek pamokose, tiek ir po pamokų, 
labiausiai pasireiškia savarankiškumas ir gebėjimas savarankiškai pasirinkti; atvirumas pokyčiams – 
mažiausiai. Rezultatai įrodo švietimo programos tinkamumą ir kartu parodo, kad ugdymo procese 

daugiau dėmesio turi būti skiriama atsakomybės ugdymui ir atvirumui pokyčiams, kurie yra svarbūs 
socialiai atsakingam verslui kurti. 

 

PORTUGALIJA 
 

Life 2 projektas14 

Projektas „Mokymai lektoriui” (angl. Train the Trainer), grįstas Europos partneryste (partneriai iš 
Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Rumunijos ir Ispanijos), skirtas profesijos mokytojams, 
mokytojų švietėjams, profesinio mokymo besimokantiesiems, darbdavių tinklams, organizacijoms, 

remiančioms nepalankioje padėtyje esančias grupes, ir politikos formuotojams / influenceriams. Juo 
siekiama padėti lektoriams integruoti gyvenime reikalingus įgūdžius į specialias profesines sritis ir 
padėti lektoriams užmegzti glaudesnius ryšius su darbdaviais. Projekto „Mokymai lektoriui” rinkinyje 

yra vartotojo vadovas ir papildoma medžiaga. 

Programa Escolhas (pasirinkimų programa)15 

Ši nacionalinė programa rengia mokytojus, kurie mokosi verslumo ugdymo. Iš pradžių ji buvo sukurta 
siekiant skatinti vaikų ir jaunimo socialinę įtrauktį pažeidžiamiausiose bendruomenėse, ypač tarp 
imigrantų ir etninių mažumų, pabrėžiant lygių galimybių ir socialinės sanglaudos svarbą. 

Verslumo programa 3–12 metų vaikams16 

Viana do Castelo Polytechnic Institute“ (IPCV) įgyvendinta programa siekiama skatinti tiek mokinių, 

tiek mokytojų verslumo įgūdžius, vadinamus minkštaisiais įgūdžiais, per procesą, leidžiantį 
besimokantiesiems idėjas paversti veiksmais. IPCV pirminiuose mokytojų rengimo kursuose mokytojai 
gauna verslumo ugdymo mokymus, kurie įgyvendinami tokiu pat formatu, kaip ir verslumo programa 

3–12 metų vaikams. Taigi programa siekiama skatinti pačių mokytojų verslumo įgūdžių ugdymą, kurie 
tuo pačiu išmoksta skatinti savo mokinių verslumo įgūdžius. Pateikiama medžiaga yra išbandyta ir 
pritaikyta mokymo praktikoje, kuomet dalyviai praktikavosi priimančiose mokyklose. Projektas 

vertinamas taikant veiksmų-tyrimų metodą. 

  

                                                             
14 www.life-2.eu  
15 www.programaescolhas.pt  
16 www.ipvc.pt  
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ISPANIJA 
 

Cadena de formación de emprendedores (Verslininko mokymo grandinė)17 

„Verslininkų mokymo grandinę” populiarina “Valnalón Educa” ir tai yra mokymo projektas, skirtas 
atliepti poreikį: jaunimo verslininkystės kultūros ir požiūrio stoką Astūrijos regione, kuriame gyvena 
daugiau nei vienas milijonas gyventojų. Programa pradėta kurti daugiau nei prieš 15 metų ir šiuo metu 

ji yra vykdoma ir kituose regionuose kaip viena iš geriausių Ispanijos verslumo ugdymo praktikų. 

“Valnalón Educa” tiki, kad verslumo ugdymas gali paskatinti kultūrinius pokyčius, kurie skatina 
besimokantįjį labiau rizikuoti, būti lyderiu, būti motyvuotam, būti komunikabiliam, tartis, priimti 
sprendimus, planuoti ir t.t. Šiandien reikia visų tų įgūdžių realioje darbo rinkoje ir dar daugiau, jei 

norite tapti verslininku. Dėl šios priežasties „Valnalón Educa” buvo įkurtas, siekiant pradėti ugdyti 
vaikų ir jaunimo verslumo įgūdžius. Projektas “Verslininko mokymo grandinė” prasideda tada, kai 
dalyviai pradeda mokytis mokykloje, ir baigiasi, kai jie įstoja į universitetą. 

Pradinė verslumo kultūra  

2011 m. Andalūzijos švietimo sistemoje buvo patvirtintas Verslumo ugdymo protokolas. Nuo tada 
buvo plėtojamos įvairiapusiškos verslumo veiklos. Visos jos buvo skirtos skatinti novatoriškas vertybes, 
kūrybiškumą, atsakingumą ir verslumą. 

2016–2017 m. pirmą kartą buvo pradėta edukacinė programa „Pradinė verslumo kultūra („Innicia 
Entrepreneurial Culture“), pagal kurią Andalūzijos švietimo centrai holistiniu požiūriu skatino 
verslumą. Tai programa, kuria remiami mokymai, skirti ugdyti novatorišką, kūrybingą ir verslų jaunimą. 

Programa supranta verslumą kaip pagrindinę strategiją mokyti besimokančiuosius trimis skirtingais 
aspektais: 1) asmeninis verslumas (apibūdina savo gyvenimo projektą ir aktyvių jo įgyvendinimą); 2) 
socialinis verslumas (skatina visuomenės socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę); 3) produktyvus 

verslumas (sukuria gerovę tvarioje ir palaikančioje aplinkoje). 

Andalūzijos švietimo departamentas parengė mokymo priemones mokymo personalui, siekdamas 
populiarinti šias besimokančiųjų savybes. Pagrindinis programos tikslas yra Andalūzijos jaunimo 
ugdymas: savęs pažinimas, naujovės, rizikos valdymas, nesėkmių valdymas, darbas komandoje ir 

bendra gerovė. 

Verslumo talentų ugdymas18 

Ši programa priklauso „Princesa de Girona” fondui, o jos tikslas – supažindinti su verslumo 
kompetencijomis kasdieniame mokytojų gyvenime. Todėl fondas deda pastangas kurti verslumo 
mokyklas, kuriose verslininkams būtų teikiamos esminės ugdymo paslaugos. 

Programa grįsta aktyviomis metodikomis, kurios leidžia besimokančiajam tobulėti, o mokytojas vykdo 
tik vedlio vaidmenį. Mokytojams tenka pagrindinis vaidmuo planuojant ir apibrėžiant veiklą, o 

besimokantieji atlieka užduotis savarankiškai. Programą sudaro trys skirtingos metodikos: 1) 
mokymasis bendradarbiaujant; 2) etiškas verslumas; ir 3) patirtinis mokymasis. Be visa to, tai apibrėžia 
kitokią vertinimo sistemą, kurioje mokytojai tampa mokymosi procesų instruktoriais.  

                                                             
17 www.valnaloneduca.com  
18 http://es.fpdgi.org  
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JAUNŲ SUAUGUSIŲJŲ, TURINČIŲ SUP, VERSLUMO UGDYMAS  
 
KIPRAS 
 

RESTART 2016-2020  

Programos „RESTART 2016–2020” vizija yra skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir 

inovacijas kaip svarbiausią Kipro ekonominės plėtros veiksnį, galintį padėti spręsti socialinius ir 
ekonominius iššūkius. Numatoma, jog RESTART skatins sąlygas tvariai plėtrai, laikydamasis strategijoje 
„Europa 2020” numatytų pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo principų. 

IDEA 

Naujas inkubatorius novatoriškiems startuoliams, kurį įkūrė Kipro bankas bendradarbiaujant su Kipro 

tarptautiniu vadybos institutu, siūlo nemokamą erdvę, paramą, švietimą ir patarimus šiems 
pradedantiems verslams, kad jie taptų komerciškai perspektyvūs. IDEA siekia: 1) padėti naujiems 
verslininkams, kad jų verslas augtų ir sėkmingai veiktų; 2) skatinti ir remti verslumo ir inovacijų kultūrą 

Kipre; ir 3) padėti plėtoti inovacijų ekosistemą Kipre. 

ITALIJA19 
 

WOT (Aforisma)20 

Šiuo europiniu projektu ekspertai teikia patarimus žmonėms su negalia, norintiems įkurti savo verslą. 
Projekte pateikiama informacija apie verslumą, įskaitant tai, kaip susikurti savo verslą ir kaip parengti 
verslo planą. 

Re-Start up (ANIMIL) 

Šia Italijos darbo ir socialinės politikos ministerijos finansuojama programa siekiama remti neįgaliųjų 

verslumą, o taip pat kurti darbo galimybes, skatinant jų potencialo plėtrą, jiems dalyvaujant verslininkų 
konsultaciniuose mokymo kursuose, skirtuose verslui įkurti. 

Ekspertų komitetas yra atsakingas už kandidatų atranką, kurie dalyvaus 200 valandų verslumo 
mokymuose ir bus konsultuojami verslumo klausimais. Pradėjus mokymo kursą, bus pasirinkti 12 

novatoriškų ir tvarių verslumo projektų, kuriuos pradiniame etape bus galima įgyvendinti padedant 
mokesčių ir administracinėms konsultavimo tarnyboms. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19 www.gazzettadilucca.it, www.comune.torino.it  
20 http://wot-project.eu, www.aforismatoscana.net  
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LIETUVA 
 
Projektas “Tu ir aš – mes esame drauge” (angl. ‘You and I – we are together’) (Kauno maisto 

pramonės mokykla)21 

Projekto tikslas – ugdyti socialines kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius, kurie yra būtini mokinių, 
turinčių specialiųjų poreikių, verslumui. Tai ilgalaikis projektas, šešerių mėnesių trukmės. Projektas 
apima įvairias veiklas, kuriose aktyviai dalyvauja mokiniai. Projekto metu mokiniai mokosi gyvenimo 
įgūdžių ir lavina bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Aktyvių mokymo metodų ir kūrybiško 
ugdymo metodų taikymas leidžia mokiniams gauti daugiau naudos iš projekto. Anketinės apklausos 
analizė parodė, kad projektas pavyko: specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių socialinė patirtis buvo ir 
naudinga, ir prasminga. 

Šis projektas buvo vykdomas keliais etapais, kuriems buvo kruopščiai pasirengta. Kadangi dauguma 
šių mokinių turėjo elgesio ir bendravimo problemų, jie pradėjo nuo elgesio taisyklių grupėje sukūrimo. 

Mokinių psichinė sveikata ir jų mokymosi kokybė labai priklauso nuo grupės mikroklimato. 
Bendradarbiavimo ir pasitikėjimo atmosfera sukuria sąlygas konstruktyviai spręsti problemas, ugdyti 

gyvenimo įgūdžius ir užkirsti kelią problemoms. Pirmajame projekto etape mokiniai grupėse nustatė 
svarbiausias taisykles konkrečiai grupei. Atsirado dominuojantis požiūris – kiekvienas studentas yra 
atsakingas už savo elgesį. Taisyklės buvo atspausdintos ant spalvoto popieriaus ir pakabintos 

matomoje vietoje auditorijoje, suteikiant mokiniams galimybę patiems susikurti, pritaikyti ir pasiūlyti 
naujas taisykles bei maksimaliai padidinant taisyklių „priėmimą ir nuosavybę”. 

Projekto antrojo etapo tikslas – paskatinti mokinius gyventi „taupiai”: t. y. eiti į prekybos centrą, 
apskaičiuoti išlaidas savaitgalio pramogoms, rengti gimtadienį, planuoti vakarienę. Trečiasis projekto 

etapas – konfliktų ir patyčių valdymo programa - „Patyčios ir konfliktai” bei „Konstruktyvūs konflikto 
sprendimai”. Šio etapo tikslas yra išmokyti mokinius išklausyti antrąją pusę, išmokyti suprasti konfliktų 
prasmę ir konstruktyviai juos spręsti bendradarbiaujant. Mokiniai buvo mokomi ieškoti kompromisų, 

spręsti ginčus, kad abi konflikto šalys būtų suprastos ir patenkintos. Svarbiausios grupės mintys buvo 
užrašytos lentoje, kad mokiniai galėtų jas aptarti nebijodami ginčų. Buvo naudojamos ištraukos iš 
laikraščių ir žurnalų, mokiniai piešė konfliktines situacijas, kūrė konflikto apibrėžimus, vaidino ir 

aptarinėjo konfliktines situacijas, ieškojo išraiškų, susijusių su konfliktinėmis situacijomis, ir jų 
sprendimo. Ketvirtasis projekto etapas – kelionė į Kleboniškio mišką – leido dalyviams lavinti 
komandinio darbo įgūdžius, patirti bendradarbiavimo džiaugsmą, geriau pažinti vienas kitą ir pajusti 

estetinį gamtos malonumą. Į penktą etapą buvo įtrauktos ekonomikos pamokos „Mokiniai yra 
ekonominio pasaulio dalyviai”, kurių tikslas – padėti mokiniams suprasti ekonomikos turinį 
kūrybiškumo ugdymo metodais: metaforiniais žaidimais, projektų kūrimu mažose grupėse, kūrybinės 

vaizduotės pratimais, atradimo metodu ir kt. Pamokų metu mokiniams buvo suteikta galimybė būti 
„mokytojais” ir pristatyti savo projektus pagal jiems atsitiktinai paskirtą temą. Ši veikla skatino ugdyti 
mokinio atsakomybę, savarankiškumą, iniciatyvumą, individualumą, kūrybiškumą, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, besimokančiųjų savirefleksiją, galimybę prisitaikyti prie pokyčių ir naujos 
informacijos, susidoroti su auditorijos baime. Paskutinis projekto etapas buvo sustiprinti 
bendradarbiavimą su šeima. Vakaro „Eime kartu” metu projekto vykdytojai supažindino mokinių tėvus 

su patirtimi, įgyta viso projekto metu. Visų šventės dalyvių nuotaiką kėlė rami ir įkvepianti klasikinė 

                                                             
21 www.mpcentras.lt  
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muzika, skaidrių demonstracijos iš projekto akimirkų, sveikos gyvensenos praktinės užduotys ir pačių 
dalyvių pagamintas maistas. 

Socialinio gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (Kauno statybininkų rengimo centras)22 

Šia programa siekiama lavinti reabilitacijos profesinio mokymo skyriaus 3-čio kurso mokinių, turinčių 
SUP, socialinio gyvenimo įgūdžius, siekiant padėti jauniems žmonėms geriau pasiruošti savo 
gyvenimui, išmokti planuoti savo biudžetą, užsidirbti pinigų pragyvenimui. Ugdomos šios verslumo 
kompetencijos ir vykdomos tokios veiklos: 

- Darbo planavimas: planuojant darbinę veiklą ugdomas gebėjimas spręsti problemas. Pasak 
mokytojų, mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, sunku planuoti, o dar sunkiau laikytis plano. 
Planuodami darbą, mokiniai yra supažindinami su pamokų planu tiek bendrojo ugdymo, tiek 
profesinio mokymo pamokose, siekiant užtikrinti, kad mokiniai jo laikytųsi. Savarankiškos 
užduotys ir rašto darbai taip pat skatina jaunus žmones planuoti savo veiklą. Vykdydami 
popamokinę veiklą, mokiniai skatinami sudaryti savo savaitinius planus, kuriuose aprašomi 
svarbūs nuveikti darbai. Vėliau jie aptaria savo įvykdytus planus. Jaunimas skatinamas daryti savo 
išvadas: ar planas buvo realus, ar viskas pavyko, kodėl jie neįvykdė plano. 

- Finansų planavimas: gebėjimas planuoti finansus ugdomas panaudojant mokinių matematines 
žinias. Pilietinio ugdymo pamokose mokiniams suteikiama galimybė ištirti bei patirti išlaikymo ir 
kitas apgyvendinimo išlaidas. Vykdydami popamokinę veiklą pedagogai supažindina mokinius su 
biudžeto planavimu (pajamos, išlaidos: kasdieninės (maistas, transportas), mėnesinės (namų ūkio 
– ekonominės išlaidos, išlaidos komunikacinėms paslaugoms, komunalinės išlaidos, išlaidos 
kultūrai), vienkartinės išlaidos (baldai, drabužiai, remontas). Pasak mokytojų, specialiųjų poreikių 
turinčiam jaunimui sunku susiplanuoti savo biudžetą. Jie labai greitai ir lengvai išleidžia pinigus, 
paskui skolinasi. Daugelis jų netaupo pinigų netikėtoms išlaidoms (ligai, neplanuotoms kelionėms 
ir pan.). 

- Ateities planavimas: Pokalbio su mokiniais metu buvo išsiaiškinti jų lūkesčiai, norai, jiems patarta. 
Mokytojams svarbu, kad mokiniai turėtų savo nuomonę, užuot pasyviai laukę, ką pedagogai 
pasiūlys jiems daryti ateityje. 

- Sprendimo priėmimo įgūdžiai ir atsakomybė: Užsiėmimų metu mokytojai naudoja atvirojo tipo 
testo klausimus. Mokiniai gauna pažymius. Tokiu būdu jie prisiima atsakomybę už jų sprendimus. 
Mokytojai paaiškina, jog būtina aptarti testų rezultatus, kad mokiniai suprastų, kodėl jie taip 
vertinami. Vykdydami popamokinę veiklą, ugdytojai naudojasi modeliuojamomis realaus 
gyvenimo situacijomis, kad lavintų sprendimų priėmimo įgūdžius. Jie klausia jaunų žmonių 
nuomonės, sukuria sąlygas diskutuoti ir ginti savo nuomonę. 

- Bendravimas: pamokų metu mokytojai naudoja diskusijos metodą. Jaunuoliai mokosi laisvai reikšti 
savo mintis ir nebijoti kalbėti. Pasak mokytojų, mokiniai praktikos metu įgyja pirmųjų bendravimo 
įgūdžių. Jaunimas nepatiria didelio streso, kai juos palaiko mokytojai. Popamokinės veiklos suteikia 
galimybę bendrauti su žmonėmis. Mokykloje vyksta susitikimai su įvairių profesijų atstovais: 
policijos pareigūnais, „Caritas” darbuotojais ir kt. Jaunimui suteikiama galimybė bendrauti su 
nepažįstamais žmonėmis saugioje aplinkoje (mokykloje). Mokiniai yra mažiau emocingi, laisviau 
bendrauja. Kelionių, ekskursijų metu jaunimas mokomas bendrauti svetimoje aplinkoje. Realių 
situacijų metodas naudojamas mokant jaunus žmones savarankiškai naudotis įvairių institucijų 
(pasų skyriaus, klinikų, bankų) teikiamomis paslaugomis. 

- Bendradarbiavimas, komandinis darbas, mokymasis prisiimti naujus vaidmenis: Šie įgūdžiai 
lavinami naudojant darbo grupės metodą. Mokytojams svarbu pamatyti, kaip formuojasi grupės. 
Patys mokytojai kartais suskirsto mokinius į darbo grupes, kartais leidžia jiems patiems 
susiskirstyti. Tai motyvuoja mokinius, lemia produktyvų darbą. Jaunimas mokosi prisiimti naujus 

                                                             
22 www.src.kaunas.lm.lt  
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vaidmenis. Pilietinio ugdymo pamokoje mokytojas naudoja „šeimos” metodą. Patys mokiniai 
pasidalija vaidmenis. Pasak pedagogų, bendradarbiavimo įgūdžiai ugdomi profesinės praktikos 
metu, ruošiantis mokyklos renginiams, tvarkant aplinką, organizuojant talkas. 

- Motyvacija veikti, siekis įvykdyti užduotį: Pagyrimas daro teigiamą poveikį jauniems žmonėms 
motyvuoti save ir siekti atlikti užduotis. Pamokose mokiniai, pasak mokytojų, turėtų žinoti 
vertinimo kriterijus, todėl reikia apgalvoti užduotį, pagirti mokinį už jo pastangas. Užduotys turi 
atitikti mokinio sugebėjimus. Jei užduotis yra per sunki, jauni žmonės gali būti nemotyvuoti ją 
atlikti. Kad mokiniai norėtų lankyti pamokas, mokytojas turi būti gerai pasiruošęs pamokai, 
medžiaga turi būti įdomi, reikalingi įvairesni darbo metodai. 

- Gebėjimas mąstyti kritiškai ir savarankiškai: Per pamokas mokytojai leidžia besimokantiesiems 
pasirinkti užduotis pagal savo sugebėjimus. Atlikto darbo aptarimas skatina kritinį mąstymą. 
Naudojant modeliuotas gyvenimo situacijų metodikas popamokinėje veikloje, jauni žmonės 
mokomi mąstyti savarankiškai, dalintis savo nuomone. 

- Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai: Mokytojai pastebėjo, kad svarbu paruošti jaunus 
žmones savarankiškam gyvenimui, ugdyti įgūdžius dirbti savarankiškai. Pamokų metu mokytojai 
ugdo gebėjimą mokytis savarankiškai. Paskiriant savarankišką užduotį, mokiniui neturi būti per 
sunku, būtina kontroliuoti vykdomą užduotį. Atsiliepimų rašymas skatina mokinius savarankiškai 
dirbti, ieškoti literatūros iš įvairių šaltinių (bibliotekoje, internete). Vykdydami popamokinę veiklą 
mokytojai skiria jauniems žmonėms įvairias buities užduotis (sutvarkykite miegamąjį, dekoruokite 
valgomąjį, padarykite puokštes, pasiruoškite renginiui). Svarbu pasitikėti mokiniu, padrąsinti jį, 
pagirti už pastangas. 

- Aktyvi, kūrybinga veikla ir atsidavimas darbui: ugdydami kūrybiškumą, atsidavimą darbui, 
mokytojai pabrėžia asmeninio pavyzdžio svarbą. Studento atlikto darbo aptarimas, padrąsinimas, 
teigiamas įvertinimas motyvuoja jaunuolį dirbti kūrybiškai. Mokykloje ir už jos ribų 
organizuojamos mokinių darbų parodos skatina mokinius kūrybiškumui, o teigiamas jų darbo 
įvertinimas motyvuoja juos dirbti dar geriau. Mokinių kūrybingumas skatinamas organizuojant 
renginius (pirmakursių krikštynos, kalėdiniai koncertai, beždžioniukų diskotekos, geriausios poros 
rinkimai ir kt.). Mokytojai sako, kad jaunimas turi daug puikių idėjų, tačiau ne visada sugeba jas 
įgyvendinti. Jiems padeda pedagogai. Mokinių tarybos veikla taip pat skatina kūrybiškumą, tačiau 
čia jai reikia tam tikros mokytojų paramos. 

- Pasirengimas susidoroti su rizika ir jos padariniais: Pamokų metu mokytojai supažindina mokinius 
su pasaulio įvykiais, kalba apie Lietuvos ateitį, aptaria ekologines problemas, taip ugdant gebėjimą 
įvertinti riziką ir jos padarinius. Mokiniai mokomi realiai įvertinti savo galimybes. Vykdydami 
popamokinę veiklą pedagogai kalbasi su jaunimu apie jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. 

- Pajėgumas, optimizmas, atkaklumas: dirbdami su hiperaktyviais ir pasyviais mokiniais, mokytojai 
taiko skirtingus darbo metodus. Pamokos metu mokytojai moko energingus jaunus žmones 
nukreipti savo energiją teigiama linkme – aktyviau dalyvauti pamokose, organizuoti grupinį darbą 
ir pan. Svarbu pažymėti, kad užduotys turi būti ne per sunkios mokiniui. Mokiniai giriami už atliktą 
darbą. Mokytojai pabrėžia, kad svarbu kurti personalizuotą gyvybingumo, optimizmo ir atkaklumo 
ugdymo pavyzdį. Vienas mokytojas dalijasi: „Optimizmas užkrečiamas. Jei mokytojas optimistiškai 
vertina mokyklą, manau, kad mokiniai bus optimistiškesni”. Šie įgūdžiai lavinami ekskursijose, 
kelionėse, lankant mokyklos renginius. Parodomi ir aptariami atkaklumo rezultatai: po ilgų 
repeticijų matome gražų renginį, įdėjus daug darbo galime pagaminti gražų krepšį ir panašiai. 
 

Ugdydami šias kompetencijas, mokytojai pasitelkė įvairius darbo metodus, aktyvias mokymo formas, 

socialinę orientaciją mokant bendrųjų dalykų, įtraukiant daugiau asmenų iš išorės ir viešųjų institucijų 
įtraukimą į darbą su šiais jaunais žmonėmis. Nepaisant to, buvo padaryta išvada, kad finansinio 
planavimo įgūdžiai programos metu nepasiekė norimo rezultato. 
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PORTUGALIJA 
 

Edukacinis daržovių sodas (AEVA-CEO)23 

Tikslas – įgyti specialių žinių aplinkosaugos, ekologijos ir tvarumo klausimais, taip pat skatinti 
asmenines ir socialines kompetencijas, rengiant specialiojo ugdymo programą. Ši iniciatyva apima 

veiklas, skirtas: a) lavinti matematikos, portugalų, tiksliųjų mokslų ir anglų kalbos įgūdžius; b) viešinti, 
reklamuoti ir parduoti produktus iš daržovių sodo; c) ruošti patiekalus iš užaugintų maisto produktų; 
ir d) organizuoti pažintinius vizitus, pavyzdžiui, į „Moitos” ekologinį ūkį24 

Sviestinių sausainių kepimas (AEVA-CEO) 

Vietos bendruomenės prašymu ar tam tikro renginio metu, AEVA jaunų žmonių ir suaugusiųjų, turinčių 

specialiųjų poreikių, skyrius kartu su savo specialiųjų poreikių ugdytiniais organizuoja maisto ruošimo 
veiklą – sviestinių sausainių kepimą. Tai reiškia, kad SUP turintys besimokantieji gali planuoti renginį, 
pirkti produktus ir kepti sausainius. Tam jie turi vadovautis nurodytu biudžetu ir ieškoti savaitės akcijų 

vietiniuose prekybos centruose. Iškeptus sausainius, jie supakuoja ir galiausiai parduoda juos 
klientams / visuomenei. 

ISPANIJA 
 

Una empresa en mi centro (Įmonė mano centre) 

Šis specialiųjų ugdymosi poreikių mokyklų bei integracijos ir paramos centrų edukacinis projektas 
reiškia, kad per mokslo metus SUP turintys studentai kuria ir valdo edukacinę įmonę, jie gamina įvairius 

produktus, kuriuos kartą per metus parduoda savo miesto turguje ar mugėje. 

Projekte siūloma “mokytis darant” metodika, kuomet mokomasi aktyviai, dirbama komandoje ir yra 
prasminga studentams. Pagrindinis dėmesys skiriamas asmeniniam dalyvių tobulėjimui, mokantis 
reflektuoti, plėtoti ir vertinti savo vykdomą projektą bei poveikį sau ir savo bendruomenei, tuo pačiu 

sutelkiant dėmesį į savo pomėgius, interesus ir entuziasmą. Mokytojai, mentoriai ir pedagogai turi 
palaikomąjį vaidmenį, nukreipiant ir pateikiant iššūkius. Projekto dalyviai yra: a) formaliojo švietimo 
sistemoje – SUP turintys studentai iki 21 metų; ir b) neformaliame ugdyme – įvairių paramos ir 

integracijos centrų, asociacijų ir fondų studentai nuo 16 iki 18 metų iki 50 metų. 

Pagrindinis projekto „Įmonė mano centre” tikslas yra skleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
žmonių verslumo kultūrą, skatinti elgesį ir požiūrį į bendradarbiavimą, koordinavimą, konfliktų 
sprendimą ir valdymą, problemų sprendimą ir atsakomybės didinimą. Konkretūs tikslai yra šie: a) 

ugdyti pagrindinius gabumus žinioms: dėmesys, stebėjimas, atmintis, kalba, laiko valdymas, meninė 
raiška ir kt.; b) skatinti verslumo įgūdžių, tokių kaip planavimas, sprendimų priėmimas, atsakomybė, 

kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi ir t.t. ugdymą; c) padėti studentams aktyviai pažinti darbo rinką 
realioje situacijoje per savo verslo kūrimą ir valdymą; d) padėti studentams tapti suaugusiaisiais – 
vartotojais kaip piliečiais. 

                                                             
23 http://ceo.aeva.eu  
24 www.simbiotico.eco/en/ecospot/quinta-ecologica-da-moita  
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Valnalón Educa25, šio projekto organizatorius, veda seminarus įvairiuose švietimo centruose, kad 
užtikrintų tinkamą kursų eigą, ir suskirsto juos į keturis verslo etapus: 

- Įstatai ir organizacijos įvaizdis: Seminaras, sukurtas žinoti ir įgyvendinti veiksmus, kurių reikia 
organizacijai įkurti, apsisprendžiant dėl įmonės pavadinimo, pradinio pinigų įnašo, valdymo 

komandos, organizacijos įstatų ir taisyklių, kurių reikėtų laikytis. Antroje seminaro dalyje dalyviai 
mąsto apie įmonės įvaizdžio, taip pat logotipo, verslo idėjos, vietos ir kt. svarbą. 

- Žiniatinklis ir el. paštas: informacijos ir komunikacinės technologijos (IKT) yra labai svarbios norint 

tinkamai vystyti projektą „Įmonė mano centre”. Šiame seminare dalyviai susipažįsta su interneto 
svetainių kūrimo procesu ir jo valdymu. Be to, jie susikuria savo įmonės el. paštą. 

- Ženklinimas ir pakavimas: Pagrindinė šio seminaro idėja yra įkainoti organizacijos produktus, 

suprojektuoti etiketę ar pakuotę, kurią būtų galima atpažinti pagal jų prekės ženklą, ir kaip jas 
komercializuoti. 

- Pardavimo vietos dizainas: Komercinės strategijos parengimas. Pardavimo vietų dizainas: spalvos, 
muzika, etiketės ir kt. Lavinami bendravimo įgūdžiai, siekiant pagerinti studentų vykdomą 
komercinę veiklą. 

NACIONALINĖ POLITIKA SUP TURINČIŲ MOKINIŲ INTEGRACIJOS KLAUSIMU 
 
KIPRAS 
 

Kuomet nuo 2001 m. rugsėjo mėn. Švietimo ir kultūros ministerija priėmė Vaikų, turinčių specialiųjų 
poreikių, švietimo ir lavinimo įstatymą (1999), Mechanizmus ankstyvajai diagnostikai vaikams, 
turintiems specialiųjų poreikių (2001) ir Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, švietimo ir lavinimo 

reglamentavimą (2001), kuris padėjo taikyti teisės aktus praktikoje.  

Kipre “mokymosi negalia” priskiriama “protinės negalios” kategorijai, kas kelia sumaištį dėl specifinių 
poreikių grupės, kadangi nėra aiškaus apibrėžimo ir visa tai gali būti priimama kaip stigma. 

Diagnozė, apžiūra gali būti nevienoda, todėl tėvai dažnai siekia atlikti diagnozę/apžiūrą kitose šalyse 

nei Kipras. 

15 pastarųjų metų Kipre švietimo sferoje buvo siekiama įtraukties. Specialiųjų poreikių vaikai turi teisę 
mokytis iki 21 metų. Pagal Specialiojo švietimo įstatymą specialiųjų poreikių vaikai ugdomi 
valstybinėse mokyklose, kuriose įrengta tinkama infrastruktūra. 

Dauguma vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi bendrojo lavinimo klasėse. 

Specialiosios ugdymo programos taip pat teikiamos bendrojo lavinimo mokyklų specializuotose 
klasėse. Šie vaikai yra priskiriami bendrojo lavinimo klasei, kur jie gali lankyti integruotas pamokas ir 
dalyvauti šventiniuose renginiuose. Vaikai, turintys didelių sunkumų, ugdomi specialiose mokyklose, 

kuriose yra tinkamas personalas (psichologai, logopedai, slaugytojai, kineziterapeutai ir kiti 
specialistai), taip pat pagalbinis personalas, siekiant palaikyti ir suteikti būtinas priemones šiai misijai 
įgyvendinti. 

                                                             
25 www.valnaloneduca.com  
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Ugdymas ir kitų vaikų poreikių tenkinimas darželiuose, pradinėse mokyklose, specializuotose klasėse 
pradinėse ar specialiosiose mokyklose yra teikiamas pagal specialiojo ugdymo programas. Šiuo metu 
5026 įvairių specialybių mokytojai (mokytojai, siekiantys įveikti ugdymo, intelekto, funkcinių ir 

prisitaikymo sunkumus, kurčiųjų, aklųjų, specialiosios gimnastikos, muzikos terapijos, ergoterapijos, 
kalbos ir kalbos terapijos, edukacinės psichologijos, audiologijos ir kineziterapijos mokytojai), įskaitant 
mokytojus iš nespecializuotų klasių, stengiasi patenkinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų švietimo 

poreikius. 

Tarptautiniu mastu auga studentų su negalia stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičius. Vis dėlto Kipro 
kontekste, aukštojo mokslo prieinamumo ir jo teikimo asmenims su negalia tyrimai yra riboti. Esant 
nedideliam skaičiui tyrimų, skirtų vaikų ir jaunų žmonių, turinčių SUP, problemoms tyrinėti, strateginio 

planavimo galimybės yra menkos, rengiant konkrečią mokymo programą. Yra priimti įstatymai, 
leidžiantys įstaigoms daryti viską, kas „pagrįsta”, atsižvelgiant į įvairius studentų poreikius. Studentų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių aukštojoje mokykloje, studijos dažniausiai yra dėl kiekybės, 
kaupiant statistinę informaciją apie neįgalių studentų skaičių aukštajame moksle ir teikiamas 
paslaugas. 

ITALIJA26 
 

Įstatyme Nr. 517/77, Konstitucinio Teismo nuosprendyje Nr. 258/87, įstatymo projekte Nr. 104 (1992 

m.)  bei įstatyme Nr. 296/06 aiškiai kalbama apie neįgalių besimokančiųjų patirtį. Šie teisės aktai yra 
svarbūs atsižvelgiant į mokyklų autonomijos principą, taip pat į Pasaulio neįgaliųjų teisių konvenciją, 
kurią Italija ratifikavo įstatymu Nr. 18/09. 

Mokyklose svarbus vaidmuo tenka problemų sprendimui, tokių problemų, kaip padidinti mokinių 

kūrybingumą ir smalsumą. Svarbus yra pagalbinio mokytojo vaidmuo įgyvendinant moksleivių su 
negalia integraciją. Pagalbinis mokytojas, visiškai integruotas į ugdymo klasėje procesus įstatymu Nr. 
104/1992, turi parengti ugdymo projektus, suderintus su mokinių, turinčių negalią, galimybėmis. 

Mokykla vaidina svarbų vaidmenį, nes ji prisideda prie neįgaliojo ugdymo, kitu atveju didžiausią laiko 

dalį jis leistų artimoje šeimos aplinkoje, ir neturėtų tinkamų paskatų mokytis. Tai tęstinis mokymasis, 
mokantis skirtingose klasėse. Mokant mokinį su negalia, nereikia jo gailėti, o reikia jam padėti mokytis 
ir sužinoti vis daugiau. Iš skirtingų mokinių su negalia galima daug išmokti. 

Akivaizdu, kad net gabūs mokiniai atlieka savo užduotį, kuomet sukuriama įtraukianti atmosfera, o 

žinant mokinio trūkumus, jei įmanoma, reikia jam padėti. Turi būti bendradarbiaujama su neįgalių 
mokinių šeimomis ir mes turime pasikliauti socialinėmis ir sveikatos paslaugomis bei socialiniais 
pedagogais. 

Norėdami būti pagalbiniais mokytojais Italijoje, jie privalo kasmet lankyti privalomą kursą universitete, 

kuriame numatytas specialus teorinis ir praktinis mokymas. Teorinis mokymas vykdomas universitete, 
o praktiniai mokymai vyksta vietinėse mokyklose. 

                                                             
26 www.edscuola.it, www.eurydice.indire.it, www.disabili.com, www.icleopardimessina.gov.it  

 



Verslumo ugdymo ir lavinimo vadovas SUP turintiems besimokantiesiems  
 

24 
 

Po to, kai mokyklos direktorius paprašo nustatyti tinkamiausią klasę sunkumų turinčiam mokiniui 
integruoti, klasės mokytojai turi parengti preliminarų projektą dėl būtinų pagalbos valandų 
paskirstymo. Jeigu reikės pagalbinio mokytojo, klasėse, kuriose mokysis neįgalus mokinys, mokinių 

skaičius negali viršyti 25. 

Integracija mokykloje siekiama ugdyti neįgalių žmonių galimybes mokytis, bendrauti, palaikyti ryšius 
ir socializuotis. Mokykla koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugas, socialinės rūpybos klausimus, 
kultūrines ar rekreacines paslaugas bei kitas valstybinių ar privačių įstaigų vykdomas veiklas toje 

teritorijoje. 

Kai kuriose disciplinose yra taikomi konkretūs didaktiniai kriterijai. Neįgalus asmuo, turintis fizinę ar 
nedidelę protinę negalią, turi savo asmeninę istoriją ir dėl šios priežasties yra unikalus, turintis savo 
asmenybę ir individualumą. Šiandienos mokykloje, kurioje vertinami skirtumai, teisė mokytis ir skatinti 

visų mokinių ugdymąsi, neįgalus asmuo susiranda reikiamą vietą pasirinkdamas tikslingus mokymosi 
būdus ir naudodamas metodus bei priemones mokymosi procesams skatinti. 

LIETUVA 
 

Lietuva priklauso šalių grupei, turinčių keletą būdų, kaip integruoti asmenis, turinčius SUP. Tarp dviejų 

sistemų yra daugybė skirtumų: a) integracija į bendrojo ugdymo įstaigas, kuriose dirba specialiai 
parengti mokytojai ir pagalbinis personalas; ir b) specialiojo ugdymo mokyklos. 1990 m. Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, specialusis neįgalių mokinių ugdymas pasuko integruotu ugdymo keliu. SUP 

turinčių mokinių ugdymo turinys yra labiau individualizuotas ir diferencijuotas, leidžiant jiems mokytis 
kartu su savo bendraamžiais. Šie mokiniai mokosi pagal modifikuotą (nesiaurinant programos turinio) 
arba adaptuodą (susiaurinus programos turinį) pradinę ir pagrindinę, kelias ar visas studijų programas. 

Mokinių, turinčių SUP, ugdymo sistemos, psichofizinio tobulėjimo, socialinės adaptacijos ir integracijos 

organizavimas yra viena opiausių ir sunkiausių teorinių bei praktinių problemų. Tikslas yra sugrąžinti į 
visuomenę asmenis, turinčius raidos negalią ar raidos sutrikimus, padėti jiems prisitaikyti ir sudaryti 
tokias sąlygas, kad jie galėtų gyventi normalų asmeninį gyvenimą. Svarbu sukurti tokią aplinką, kurioje 

besimokantieji, turintys SUP, jaustųsi užtikrintai, sugebėtų susidoroti su asmenine ir socialine izoliacija 
bei galėtų jaustis, jog yra reikalingi mūsų visuomenei. Viena iš specialiosios pedagogikos užduočių yra 
ugdyti savivertės jausmą, kurio jiems dažnai trūksta nuo pirmųjų gyvenimo dienų. 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigos tobulina mokymo bazę ir padidino mokymo vietų skaičių, kad 

specialiųjų poreikių žmonės galėtų įgyti profesinį išsilavinimą, grįstą šiuolaikinėmis technologijomis, 
atitinka kultūrą ir asmeninius įgūdžius ir būtų sudarytos galimybės mokytis visą gyvenimą. Pasak 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, „specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims 

teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos sąlygos kartu su kitais mokiniais mokytis pagal jiems 
pritaikytas profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą ir įgyti kvalifikaciją”. Mokiniai, 
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami švietimo įstaigos komisijos sprendimu, atsižvelgiant į 

jų išsilavinimą, sveikatos būklę, motyvaciją mokytis, specifinius įgūdžius, ugdomus pasirinktoje 
profesinio mokymo programoje. 
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PORTUGALIJA 
 

Portugalija politiniame ir strateginiame lygmenyje siekia neįgaliųjų įtraukties tikslų, kurie atsispindi 
keliuose dokumentuose. 1990 m. sausio mėn. buvo priimtas įstatymas, kad „mokiniams, turintiems 

specifinių ugdymosi poreikių, susijusių su fizine ar psichine negalia, privalomas mokymas ir jie negali 
būti atleidžiami nuo mokyklos lankymo”. 1991 m. buvo priimta orientacinė sistema, leidžianti apibrėžti 
švietimo priemones mokiniams, turintiems SUP, lankantiems valstybines pradinio ir vidurinio ugdymo 

mokyklas. Tada, 2008 m. sausio mėn. (DL 3/2008), buvo apibrėžtos orientavimo ir vertinimo 
procedūros. Tai apibrėžia specializuotą pagalbą, kuri teikiama ikimokyklinio ugdymo ir pagrindinio bei 
vidurinio ugdymo institucijose valstybiniame, privačiame ir kooperatiniame sektoriuose. 

Portugalijoje visose mokyklose yra komandos, turinčios įgūdžių padėti vaikams ir jaunimui, turinčiam 

SUP. Šios komandos vadinamos specialiojo ugdymo tarnybomis. Remiantis galiojančiais teisės aktais, 
specialiojo ugdymo paslaugos – tai išteklių, teikiančių akademines, terapines, psichologines, socialines 
ir klinikines pagalbos paslaugas, rinkinys, skirtas reaguoti į specialiuosius studento poreikius 

atsižvelgiant į jo savybes ir maksimaliai padidinti jo galimybes bei potencialą. Tokios paslaugos turėtų 
būti teikiamos, kai tik įmanoma bendrojo udgymo klasėje ir turėtų būti nukreiptos į mokinio psichinių, 
fizinių ar emocinių problemų prevenciją, sumažinimą ar panaikinimą ir (arba) mokymosi modifikavimą. 

Specialusis ugdymas vadovaujasi teisingumo ir socialinio solidarumo, nediskriminavimo ir kovos su 

socialine atskirtimi principais, lygiomis galimybėmis mokytis ir mokytis sėkmingai, tėvų dalyvavimu ir 
informacijos konfidencialumu. Taigi, mokyklos ar mokyklų grupės, privačios švietimo įstaigos, turinčios 
pedagoginį paralelizmą, profesinės mokyklos, tiesiogiai ar netiesiogiai finansuojamos iš Švietimo 

ministerijos lėšų, negali nepriimti vaiko ar jaunuolio dėl negalios ar jų specialiųjų ugdymosi poreikių. 
Tiesą sakant, vaikai ir jaunimas, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turi pirmenybę registracijoje. 
Be to, vaikai ir jaunimas, turintys nuolatinius specialiuosius ugdymosi poreikius, turi teisę į savo 

unikalumo pripažinimą ir tinkamą ugdymą. 

Tam, kad būtų pasirengta specialiajam ugdymui ateityje, Portugalijoje Vyriausybė sudarė darbo grupę 
dabartiniams teisės aktams persvarstyti, pritaikydama juos prie realių vaikų ir jaunimo, jų globėjų, 
mokyklų ir bendruomenės poreikių. Tuo tikslu Švietimo ir Socialinės apsaugos ministerijos nagrinėjo 

įvairius klausimus, susijusius su specialiuoju ugdymu. Šis daugiau nei dvejus metus trunkantis darbas 
paskatino dabartinę vyriausybę skatinti naujo įstatymo rengimą (DL 54/2018). Šis naujasis teisės aktas 
iš esmės pabrėžia ir reglamentuoja: 

- Pakeitus specialųjį ugdymą integruojančiu ugdymu, reiškia, kad „specialusis ugdymas” nebeturi 

savito ugdymo identiteto ir kad visa mokykla turi organizuoti savo veiklą taip, kad galėtų ugdyti visus 
mokinius be išimties. 

- Panaikinamas terminas „specialieji ugdymosi poreikiai”, o tai reiškia, kad visi mokiniai turi skirtingus 
ugdymosi poreikius ir net jei šie poreikiai yra mažiau įprasti ir būdingi vienam iš jų, tai neturėtų būti 

klasifikuojama skirtingai. 

- Ugdymo paramos centrų, turinčių pagrindinį vaidmenį įgyvendinant integruotą ugdymą, įkūrimas 
mokyklose. Šios struktūros, vienijančios ankstesniais teisės aktais įsteigtus specializuotus padalinius, 
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gali būti esminė integruoto ugdymo intervencijos šaltinis, nes jos jau turi pakankamus išteklius, 
įgūdžius ir žinias, reikalingas šiam tikslui pasiekti. 

-  Tai, ar mokyklose egzistuoja daugiadisciplininė komanda, teikianti integruotą ugdymą, reikš, ar 
mokykla galės įgyvendinti šį tikslą (integruotą ugdymą) ir užtikrins dalijimąsi žiniomis ir įgūdžiais 

komandoje bei papildys vienas kitą, kas sudaro bazę integruoto ugdymo strategijų kūrimui ir (arba) 
konsolidavimui. 

ISPANIJA 
 

1978 m. Ispanija tapo demokratine šalimi po keturiasdešimt diktatūros metų. Režimo metu specialiųjų 

poreikių besimokantieji neturėjo pripažinimo nei švietimo sistemoje, nei už jos ribų. Tačiau įsigaliojus 
demokratijai, buvo žengtas pirmas žingsnis ir besimokantieji asmenys, turintys SUP, buvo pripažinti. 
Ispanijos konstitucijos 27 straipsnyje švietimas yra pagrindinė teisė. Be to, 49 straipsnyje nustatyta, 

kad vyriausybė turi plėtoti valstybinę specialiųjų poreikių integracijos politiką, kad suteiktų reikiamą 
dėmesį ir pagalbą. 1982 m. pirmasis įstatymas (13/1982) buvo parengas balandžio 7 d., susijęs su 
neįgalių piliečių socialine integracija. Konstitucijos 49 straipsnis įpareigojo kurti įvairias viešąsias 

paslaugas, skirtas patenkinti neįgalių asmenų poreikius kiekviename Ispanijos valstybinio švietimo 
lygmenyje ir srityje. 

Įsigaliojus spalio 3 d. įstatymui Nr. 1/1990, besimokantieji, turintys SUP, privalėjo būti pripažinti 
mokiniais ir toje pačioje sistemoje galintys pasiekti standartinius ugdymo tikslus. Be to, 1995 m. buvo 

garantuota, kad asmenys, turintys SUP, gales mokytis valstybiniuose centruose, nepriklausomai nuo 
ekonominės, socialinės ar kultūrinės padėties. 2002 m. lapkričio 23 d. įstatymas Nr. 10/2002 išplėtė 
besimokančių SUP poreikių apibrėžimą, įtraukdamas mažiau galimybių turinčius mokinius, migrantų 

kilmės mokinius ir gabius mokinius. 

Daugiau nei dešimtmetį nebebuvo jokio reglamentavimo, susijusio su SUP turinčiais besimokančiais, 
ir valstybinė švietimo sistema juo rūpinosi ribotais ištekliais ir nepakankamomis priemonėmis. Tačiau 
jau 2013 m. gruodžio 9 d.  Vyriausybė priėmė įstatymą Nr. 8/2013, siekdama pagerinti švietimo 

kokybę. Šis įstatymas nustatė siektinus principus Ispanijos švietime: įtrauktį, lygias galimybes, talentų 
ugdymą, integraciją ir efektyvumą. Norint tą pasiekti, reikėjo vadovautis 2006–2020 m. Europos 
strategija dėl negalios ir 2006 m. Konvencija dėl neįgaliųjų teisių, kaip vedančia ir orientacine sistema. 

To prireikė įgyvendinant europinius integracijos standartus, o kai kuriuos švietimo įstatymus reikėjo 
pakeisti, nes gegužės 3 d. įstatymas Nr. 2/2006 buvo pritaikytas, kad būtų užtikrinta integracija, 
teisingumas ir lygybė tarp besimokančių, turinčių SUP. Nuo to laiko su SUP susiję teisės aktai buvo 

orientuoti į: 

- Asmenybės ugdymą, esant lygioms galimybėms švietime 
- Teisių lygybę ir kompensacinį išsilavinimą už asmeninę nelygybę 
- Ankstyvą diagnozę ir pagalbos mechanizmų ugdyme sukūrimą, siekiant sėkmės 

- Skatinančias programas besimokantiems, turintiems SUP, kurie stengiasi mokytis ir studijuoti 
- Nuolatinį ir integruotą vertinimą: pritaikomą pagal besimokančiųjų poreikius 
- Pakankamą išteklių užtikrinimą valstybiniuose centruose besimokančiųjų asmeniniam tobulėjimui 

- Ugdymo institucijų administracijų pakankamą išteklių užtikrinimą besimokantiems, turintiems 
SUP 
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Nacionalinė sistema buvo sukurta ir pritaikyta šių dienų besimokančių, turinčių SUP, poreikiams. 
Tačiau kadangi švietimas nėra nacionalinė kompetencija, kiekviename regione yra skirtingi protokolai, 

skirti integruoti besimokančius su SUP. Daugelyje jų numatytas valstybinis finansavimas kaip priemonė 
integruoti ir paremti besimokančių SUP. 

Svarbu pabrėžti, kad nėra aiškių skirtumų tarp terminų: besimokantysis su negalia ir besimokantysis 
su specialiaisiais ugdymo poreikiais. Dėl šios priežasties kartais šie terminai gali painioti žmones, 

kalbančius šia tema. Turėtų būti svarbu nustatyti apibrėžimus ir kriterijus, kad būtų suprastos 
besimokančių su SUP poreikiai, nes atsižvelgiant į jų poreikius, integruotas ugdymas turėtų būti 
nagrinėjamas skirtingai.  
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ĮTRAUKTIES Į UGDYMĄ GEROSIOS PRAKTIKOS  
 
KIPRAS 
 
Kipro mokyklose yra specialiųjų poreikių skyriai, veikiantys ne tik bendrojo lavinimo mokykloje, bet ir 
mokyklų miestelyje. Mokiniai gali gauti paramą iš specifinės SUP mokymosi aplinkos, kartu turėdami 

galimybę patekti į pagrindinį mokymą, jei mokiniui tai atrodo tinkama. 

Yra 2 bandomosios programos, specialiai ugdančios mokinius, sergančius ASC (austizmo spektro būklė) 
bendrojo ugdymo klasėse / taip pat ir bendrojo ugdymo klasėse. 

Kai kuriose specialiosiose mokyklose yra dirbtuvės, kuriose mokiniai gamina medinius dirbinius, 
papuošalus ir kitus rankdarbius, kurie yra parduodami visuomenei. 

ITALIJA27 
 

„Atlantide“ projektas 2 

Vykdydamas šį projektą, Pjemonto regionas suteikia jauniems autizmu sergantiems suaugusiesiems 
galimybę integruotis dirbant įprastose darbo vietose, atsižvelgiant į jų galimybes ir norus. Projekto 
rezultatai pasiekti bendradarbiaujant Turino ir ANGSA Piemonte Canavese skyriams (Nacionalinė tėvų, 

auginančių vaikus su autizmo sindromu, asociacija) bei Rivarolo Canavese socialiniam kooperatyvui 
„Andirivieni” (Turinas), taip pat prisidėjus ir sveikatos tarnyboms. 

Iniciatyvą sudaro dvi specifinės veiklos: 1) 30 valandų mokymo kursas, skirtas specialistams 
(pedagogams, socialiniams ir sveikatos apsaugos darbuotojams), mokytojams ir autizmą turintiems 

žmonėms; ir 2) praktiniai eksperimentai profesinėje veikloje, kuriuose dalyvaus jauni autizmo 
sindromą turintys suaugusieji, su jais kontaktuojant per socialines ir sveikatos tarnybas – projekto 
partnerius. Projekte dalyvaujančioms įmonėms bus parengta informacija, skirta kuratoriams įmonėse 

ir pačių įmonių darbuotojams. Jauni suaugusieji galės atlikti stažuotes šiose įmonėse. 

Eksperimentinis projektas „Jie auga, o mes padedame augti” (angl. Growing and helping to grow) 

Baigus formalųjį ugdymą, dažnai jauni žmonės, turintys autizmo sindromą, stengiasi susirasti darbą. Iš 
tiesų nėra tokiems asmenims skirtų specializuotų mokymo kursų. Tai paskatino Romoje vykdyti 
eksperimentinį projektą „Jie auga, o mes padedame augti”, kurį organizavo „Il filo della Torre ONLUS” 

asociacija bendradarbiaudama su IV „Roma Capitale” savivaldybe. Autizmu sergantys jauni žmonės 
dalyvavo šiame projekte, kurio tikslas – plėtoti gerąją patirtį, kuri galėtų padėti pagerinti jaunų 
suaugusiųjų su negalia įdarbinimo procesą, jiems dalyvaujant specialiose mokomosiose stažuotėse. 

„Il Gabbiano Verde” kooperatinė įmonė 

Fodžijos miestas kartu su organizacija “Italian Network City Sane WHO” vykdė projektą, skirtą įtraukti 
fizinę negalią turinčius žmones į kooperatyvinės įmonės „Il Gabbiano Verde” veiklą. Čia žmonės su 

                                                             
27 www.folignooggi.it, www.superando.it, www.abilitychannel.tv, www.agenziaformativa.va.it, www.regione.sicilia.it, www.retecittasane.it    
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negalia turi galimybę išsiugdyti naujų žinių, grįstų darbo patirtimi, ypač prižiūrėdami miesto žaliąsias 
zonas. Projekto tikslai: 

- Pasiūlyti neįgaliajam asmeniui galimybę dalyvauti socialiniame gyvenime užtikrinant tikslingą ir 
nuolatinę intervenciją, nukreiptą į įsidarbinimo galimybes, bendravimo įgūdžius ir socialinę 

įtrauktį. 
- Skatinti sunkių ar vidutinio sunkumo psichikos sveikatos problemų turinčių žmonių socialinę 

įtrauktį per darbą kaip „reabilitacijos priemonę”. 

- Skatinti socialiai remtinų žmonių integracijos į darbo rinką kultūrą. 
- Pagerinti bendradarbiavimą tarp tarnybų, dirbančių su asmenimis, turinčių sunkumų, o taip pat 

mokymų, orientavimo, įdarbinimo ir integracijos srityse. 

- Identifikuoti ir skatinti įmones, kurios galėtų užtikrinti darbo integracijos procesus. 
- Teikti įmonėms ir (arba) socialinėms įmonėms, kuriose atliekama praktika, tinkamas techninės 

pagalbos intervencijas per visą praktikos laiką, įskaitant: intervencijų stebėjimą ir mokymus, 
pasitelkiant specializuotą personalą. 

- Apjungti išteklius ir galimybes, siekiant išvengti nelygybės ir įdiegti dalijimosi kultūrą. 

Pagrindinės projekto veiklos: 

- Parama kiekvienam besimokančiajam ir palydėjimas į konkrečią mokymo praktikos vietą. Sukurti 

konkretų jų darbinių sugebėjimų profilį, kad būtų galima įvertinti jų „tinkamumą”. 
- Asmens, atsakingo už įdarbinimą, ir komandos vadovo bendradarbiavimas su ASL Psichikos 

sveikatos skyriumi. 

- Programos patikrinimas prieš darbo inerviu, aptariami galimi klausimai, išsamiau aprašoma 
patirtis ir aptariami galimi sunkumai. 

- Pasibaigus projektui, kai kurie dalyviai pasinaudojo dotacijomis darbo vietai, o juos įmonės 

įdarbino neterminuotai. 
- - Projektu „Handijob“, finansuojamu pagal Bendrijos iniciatyvą „Užimtumas ir žmogiškųjų išteklių 

plėtra“, siekiama sukurti neįgaliųjų darbo integracijos galimybes Sicilijos teritorijoje. 

“Danilo Pennestrì Onlus” reabilitacijos centras 

Šis centras pradėjo savo veiklą 1980 m. pradžioje, tenkindamas daugelio šeimų poreikį suteikti savo 

neįgaliems vaikams kvalifikuotas reabilitacijos paslaugas, o taip pat siekdamas ambicingo tikslo sukurti 
bendrą teritorinę struktūrą, galinčią suteikti „asistento ir terapeuto paslaugas” suaugusiųjų grupei, 
turinčiai kognityvinius, sensorinius ir neuromotorinius nukrypimus. 

2005 m. „Vodafone” įmonės dėka buvo padovanota aukštos įtampos elektrinė krosnis keramikai ir 

buvo įkurta saugi laboratorija. Bėgant metams, ši asociacija kaip ir anksčiau vykdė mokymąsias ir 
orientavimo stažuotes bendradarbiaudama su kita organizacija, kurią finansuoja Kalabrijos regiono 
darbo departamentas, tada pasirašo 11 mėnesių trukmės susitarimą „darbo patirčiai” įgyti; visai tai 

remia „POR Calabria 2007/2013“, siekdama plėtoti integraciją ir pagerinti nepalankių sąlygų turinčių 
asmenų (re)integraciją į darbo rinką kovojant su visų formų diskriminacija. Dalyvaujant ATI (red. 
Laikinoje įmonių asocijacijoje) „Reggio Calabria” savivaldybė pasitelkė ĮSA, pradėtos kurti ugdymo 

laboratorijos socialiai remtiniems žmonėms, daugiausia dėmesio skiriant kognityvinei laboratorijai, 
naudojant ugdymo programą, įsigytą Eriksono studijų centre. Taigi jauni suaugusieji, turintys SUP, gali 
įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų, kas darys įtaką aktyviam pilietiškumui. 
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LIETUVA 
 

Skaitmeninių kompetencijų ugdymas specialiųjų poreikių jaunuoliams, naudojant virtualią realybę 

ir 3D grafiką (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka) 

Mobilioji inovatyviųjų technologijų laboratorija buvo įsteigta jaunimo projektams. Naudojant 

laboratorinę įrangą, bibliotekoje ir už jos ribų buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai. Per trejus 
metus (2015–2017 m.) buvo organizuota keletas ugdymo veiklų, skirtų daugiau nei 100 specialiųjų 
poreikių turinčių jaunuolių. 

Specialieji poreikiai ir technologijos yra suderinami, ir tai iliustruoja šie jaunimo projektai. Projektas 

„Skaitmeninių kompetencijų ugdymas specialiųjų poreikių jaunuoliams, naudojant virtualią realybę ir 
3D grafiką”, skirtas sumažinti vaikų ir jaunuolių, turinčių įvairių sutrikimų (klausos, regos, intelekto, 
fizinių, judėjimo, autistinio spektro, psichinių) skaitmeninę ir informacinę atskirtį, sudaryti sąlygas 

sėkmingai socializacijai ir integracijai į bendruomenę. Vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kurių metu 
projekto dalyviai išmoko naudoti „iPad” planšetinius kompiuterius ir nešiojamuosius kompiuterius, 
virtualios realybės akinius, stebėjo 3D spausdintuvo darbą, kūrė iliustracijas ir pasakas naudodamiesi 

kompiuterinės grafikos programa „Bamboo” ir 3D grafikos programa „Sculpt +“. , išbandė virtualios 
aplinkos modeliavimo programas „CoSpaces“, „123D Desing“, „Quiver Vision“. Anot specialaus 
ugdymo mokyklos mokytojo, edukaciniai užsiėmimai technologijų valdymo srityje buvo ne tik linksmi 

jaunimui, bet ir galimybė ugdyti socialinius įgūdžius bei integruotis į visuomenę. 

Jaunimo, turinčio SUP, darbo patirtis ES šalyse 

Studentai, turintys SUP, turi galimybę išvykti į stažuotę užsienyje pagal Erasmus+ programą. Vilniaus 
technologijos mokymo ir reabilitacijos centras įgyvendino Erasmus+ mobilumo projektą. Projekto 
tikslas – kelti SUP turinčių jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, 

suteikiant jiems galimybę įgyti tinkamą kvalifikaciją tarptautinėse įmonėse. 4 savaičių trukmės 
stažuotės programos metu Estijoje ir Vokietijoje SUP turintys jaunuoliai (kurie mokosi maisto ruošimo, 

dailidės ir statybininko profesijų) įgijo profesinių žinių ir įgūdžių. 

Valakupių reabilitacijos centras  

Ši valstybinė įstaiga teikia, nuolat tobulina ir plėtoja medicinos, profesinės ir socialinės reabilitacijos 
paslaugas, profesinį mokymą žmonėms su negalia ir kitiems asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį 
ar ilgalaikes sveikatos problemas, kad jie galėtų visapusiškai ir lygiaverčiai dalyvauti, integruotis ir siekti 

geresnės gyvenimo kokybės. Centre profesinės reabilitacijos programa gali naudotis žmonės, kurie turi 
0–45 procentų darbingumo lygį. Profesinė reabilitacija yra apibrėžiama kaip asmens darbingumo, 
profesinės kompetencijos ir gebėjimo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba jo padidinimas švietimo, 

socialinėmis, psichologinėmis, reabilitacijos ir kitomis priemonėmis. Programą sudaro 4 etapai: 1) 
profesinių įgūdžių vertinimas; 2) profesinis orientavimas ir konsultavimas; 3) esamų profesinių įgūdžių 
ar profesinio mokymo atkūrimas; 4) parama darbo paieškoje ir parama darbo vietoje. 

Geros praktikos pavyzdys yra „CV kaip vaizdo įrašas“28, kurio tikslas – padėti žmonėms su negalia 

ieškoti darbo, vizualiai parodant žmogaus kasdienį gyvenimą ir jo gebėjimus atlikti darbą. Pagrindiniai 

                                                             
28 www.youtube.com/watch?v=pg_MXdu9FuI&list=PLusuEaBfP7QXWey9qnYocw1GrO6Jh3m  
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rezultatai yra padidėjęs žmonių su negalia užimtumas; kilo darbdavių sąmoningumas neįgaliųjų srityje; 
pagerintos neįgaliųjų įgalinimo galimybės. CV kaip vaizdo įrašo kūrimą sudaro šis turinys: 

- Asmens įgalinimo sesija, savęs pažinimo sesija, skirta pažinti asmens įgūdžius, sugebėjimus ir 
asmenines savybes 

- Veiksmingi savęs pristatymo vaizdo įraše seminarai 
- Video įrašymas ir CV gamyba 
- CV kaip vaizdo įrašo naudojimas darbo paieškoje ir įdarbinimo procese 

- Dalyviai ir vaidmenys: žmonės su negalia; įdarbinimo konsultantai, socialiniai darbuotojai ir 
psichologai; darbdaviai 

Daugelis asmenų, turinčių sunkią ar vidutinę negalią, yra kur kas pajėgesni, nei tai gali pademonstruoti 
popieriuje, pavyzdžiui, popieriniame CV. Kuomet siekiama darbo patirties darbuotojo, savanorio, 

praktikanto pozicijoje, dažniausiai darbdaviai, anksčiau nesusidūrę negalia, labiau kreipia dėmesį į 
apribojimus, nei į stipriąsias puses. CV kaip vaizdo įrašas yra būdas parodyti potencialiems 

darbdaviams, kad neįgalus asmuo turi specifinių įgūdžių ir sugebėjimų, kurie gali būti tinkami darbo 
vietai. Darbdaviai yra ne vieninteliai, galintys matyti CV vaizdo įrašą, jį gali matyti ir darbuotojai, 
tiesiogiai ar netiesiogiai dirbantys kartu su pareiškėju, pavyzdžiui, administratorius. Kita priežastis 

naudoti CV kaip vaizdo įrašą yra pašalinti darbdavių klaidingą požiūrį į žmones su negalia. Daugelis 
darbdavių niekada neturėjo asmeninės ar darbo patirties su neįgaliaisiais, todėl CV vaizdo forma yra 
metodas, padedantis parodyti asmens sugebėjimą atlikti darbą. 

Sėkmės veiksniai:  

- Trumpas ir koncentruotas, nes dauguma darbdavių apsisprendžia dėl įdarbinimo per 20 sekundžių 

peržiūrint gyvenimo aprašymą 
- Profesionalus vaizdo įrašas patrauklumui padidinti 
- Geras dalyvio reprezentacinis vaizdas (tvarkingi drabužiai ir plaukai) 

- Darbdavio atsiliepimai: „Dažnai darbdaviai daro neteisingus sprendimus dėl neįgalių žmonių. Tai 
puikus būdas parodyti darbdaviams, kad esate žmogus, turintis nuostabius įgūdžius ir talentus!”. 

Gyvoji biblioteka 

Gyvoji biblioteka yra neformaliojo švietimo metodas, skatinantis tarpusavio supratimą, toleranciją ir 
pagarbą žmogaus teisėms. Ją sudaro gyvosios knygos, bibliotekininkai ir skaitytojai. Gyvosiomis 

knygomis yra žmonės iš pažeidžiamų socialinių grupių (įskaitant jaunus žmones, kurie gali turėti 
specialių poreikių, psichinės sveikatos problemų, autizmo sindromą, fizinę negalią ir kt.), kurie patiria 
diskriminaciją ar išankstines nuostatas visuomenėje. 

Bibliotekininkas, specialiai apmokytas darbuotojas, paruošia skaitytojus skaitymui, nustato 

pagrindines taisykles ir siūlo pasirinkti knygą iš katalogo, susitikti su skaitytoju, atvykstančiu į gyvąją 
biblioteką (tai gali būti praeivis, dalyvis, tikslinės grupės atstovas). Žmonės, kurie ketina aplankyti 
biblioteką, dažnai būna pilni klausimų: ko aš paklausiu pasirinktos gyvosios knygos, kaip jis / ji jaučiasi 

ir t.t. 

Skaitymo procesas yra atviras bei nuoširdus gyvosios knygos ir skaitytojo pokalbis. Skaitytojas gali 
užduoti klausimus gyvajai knygai ir išgirsti nuoširdžius atsakymus. Skaitymas tampa jaukia, interaktyvia 
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erdve bendrauti akis į akį su pažeidžiamos visuomenės grupės nariu. Bibliotekininkai atidžiai stebi 
skaitymo procesą ir rūpinasi skaitymo patogumu. Vidutinis skaitymas trunka 15–25 minutes, tačiau 
griežtų ribų nėra. Dažniausiai skaitymo rezultatas pastebimas plika akimi: skaitytojas išeina 

susimąstęs, pozityvesnis ir energingesnis, dažnai užmezga ryšį su knyga ar keičiasi kontaktais. 
Skaitymas griauna nežinomybės ir baimės sieną, ugdo toleranciją ir tarpusavio supratimą. 

Gyvosios bibliotekos metodas yra įtrauktas į Europos Tarybos jaunimo žmogaus teisių švietimo 
programą. Tai skatina jaunimą mąstyti, domėtis, įsitraukti bei stebėtis – tai patrauklu ir efektyvu. 

Neformaliojo švietimo metodas, sėkmingas visame pasaulyje, Lietuvoje buvo pristatytas 2007 m. 
Europos Tarybos kampanijoje „Visi skirtingi – visi lygūs”. Nuo to laiko metodo svarba ir populiarumas 
išaugo tiek jaunimo gretose, tiek visuomenėje, tiek nevyriausybinėse organizacijose ir švietimo 

įstaigose. 

PORTUGALIJA 
 

„Repsol” įtraukties programa29 

Tai mokymo programa, skirta žmonėms su skirtingais gebėjimais, siekiant padėti jų profesinei 
integracijai „Repsol” degalinėse. Skirtingumas ir profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra 

prioritetai. Neįgaliųjų įdarbinimas vykdomas ne tik Portugalijoje, bet ir Ispanijoje, Brazilijoje, Ekvadore, 
Peru ir Venesueloje. 

Mokymo kursą sudro 90 valandų teorijos ir praktikos, o tinkamai pasirengę dalyviai gauna šiuos 
akreditacijos diplomus: „Repsol” diplomą; Maisto tvarkymo pažymėjimą; Gaisro gesinimo 

pažymėjimą; Diplomą dėl rizikos darbo vietoje ir aplinkos prevencijos degalinėse; Bendradarbiaujančių 
įmonių diplomus. Prieš baigiant kursą, organizuojamas susitikimas, skirtas paskirstyti, kuriose 
degalinėse dalyviai galėtų įgyti patirties; susitikime dalyvauja bendradarbiaujančios įmonės, degalinių 

vadovai ir kursų instruktoriai. Paskirstymas atliekamas išanalizavus dalyvių pažangą kurso metu, jų 
gyvenamąją vietą, įvertinus galimybę naudotis transporto priemone ir pan., taip pat degalines, kuriose 

bus įgyjama patirtis. 

Programa taip pat apima „integracijos dieną”, skirtą padėti žmonėms su skirtingais sugebėjimais 
pritapti darbo grupėse. Ji skirta degalinių vadovams, kad padėtų ketinantiems čia įgyti patirties 
integruotis į degalinės komandą. Po to kiekvienoje degalinėje priimamas asmuo supažindinamas su 

degalinės vadovu, o mokymo kursai yra baigiami. Šios darbo patirties, nesusijusios su įdarbinimu, 
trukmė yra 42 valandos ir vyksta pagal susitarimus, kuriuos pasirašo bendradarbiaujančios įmonės. 
Skirtingos trukmės darbo sutartys sudaromos atsižvelgiant į dalyvių gebėjimus mokymo metu ir 

kiekvienos darbo vietos poreikius. 

CASCI  

Profesionalus reabilitacijos centras veikia maždaug 13 hektarų ūkyje, esančiame kaimo vietovėje; jame 

koncentruojamasi ties socialinių problemų sprendimu, profesiniu mokymu ir stabiliu užimtumu. 

                                                             
29 www.repsol.com/imagenes/global/en/REPSOL_WhitePaper_accesible_EN_tcm14-32487.pdf  
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Pagrindinis dėmesys skiriamas neįgalių ir neįsidarbinusių jaunų ir suaugusių žmonių asmeniniam, 
socialiniam ir profesiniam mokymui. 

Žmonių su negalia reabilitacijos srityje CASCI turi tris profesinio aktyvumo centrus, kurių tikslai yra šie: 

- gerinti gyvenimo kokybę įvairiais aspektais 
- skatinti savivertės, asmeninės ir socialinės autonomijos stiprinimo strategijas, užtikrinant stabilias 

sąlygas, būtinas jų gebėjimams ir savarankiškumui stiprinti. 
- teikti paramą socialinei integracijai, plėtojant socialiniu požiūriu naudingas veiklas, palengvinant 

galimybes gauti profesinį mokymą ir įsidarbinti 
- pirmenybė teikiama bendravimui su šeima ir bendruomene, siekiant optimizuoti aktyvumą ir 

socialinį dalyvavimą 
- prisidėti kuriant visuomenę be atskirties, skatinant dalyvavimą veiklose ir socialinėse srityse. 

 
 
Išteklių centrai įtraukčiai didinti (CRI)30 
 
Švietimo ministerija remia CRI ir jie veikia įvairiose Portugalijos švietimo įstaigose. CRI misija yra 
skatinti vaikų ir jaunuolių, turinčių negalią, mokymąsi švietimo įstaigose, didinant švietimo, mokymo, 
laisvalaikio, socialinio dalyvavimo ir savarankiško gyvenimo prieinamumą, plėtojant maksimalų 
kiekvieno žmogaus potencialą, bendradarbiaujant su Bendrijos organizacijomis. Jų tikslai yra šie: 
 
- Ankstyvas specialiųjų ir nuolatinių švietimo poreikių, atsirandančių dėl funkcinių ir struktūrinių 

pokyčių, atvejų nustatymas, turint didelių apribojimų aktyvumo lygiui ir dalyvavimui vienoje ar 
keliose gyvenimo srityse. 

- Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, nuolatinio pobūdžio mokinių ir mokinių, turinčių 
mokymosi sunkumų, individualumas. 

- Įvairių sričių specialistų komandų darbas bendrojo ugdymo įstaigose, remiantis edukologinės 
intervencijos logika. 

- Nuolatinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir jaunimo mokymasis mokykloje ir 
dalyvavimas socialinės įtraukties veiklose, teikiant tinkamą ugdymo terapiją ar individualias 
paslaugas. 

- Specializuotos techninės pagalbos teikimas, įgalinantis neįgalių studentų asmeninius ir socialinius 
įgūdžius, būtinus socialinei įtraukčiai 

- Individualių pereinamojo laikotarpio planų rengimas ir įgyvendinimas, siekiant skatinti gyvenimo 
projektą, siekiant ateityje aktyviai įsitraukti į visuomenę 

- Bendradarbiavimas su formaliojo švietimo tarnybomis, kuomet pritaikyti ugdymo ištekliai yra 
kuriami ir naudojami, siekiant sumažinti kliūtis, kurios kyla dėl asmens negalios. 

- Mokytojų ir mokinių, turinčių nuolatinių specialiųjų ugdymosi poreikių, šeimų mokymas apie 
intervencijos strategijas ir pagalbos tinklus bendruomenėje. 

- Bendradarbiavimas su mokytojais, didinant sąmoningumą apie specialiuosius švietimo poreikius. 
- Nelankomumo ir ankstyvo mokyklos metimo skaičiaus mažinimas. 
- Skatinti neįgalių mokinių švietimo sėkmę, savarankiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. 
- Skatinti šeimos įsitraukimą, sprendžiant ugdymo problemas. 
- Gerinti verslo bendruomenės supratimą apie neįgalių darbuotojų integraciją. 
 

 

                                                             
30 www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/cri_reorientacao.pdf  
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ASSOL31 

ASSOL – sukurta priemonė, padedanti geriau reaguoti į besikeičiančius bendruomenės poreikius. Ja 
siekiama sudaryti sąlygas suaugusiųjų paramos struktūroms, kuomet nebetaikoma ribota darbo jėga 
ir veikia laikantis logikos, artimesnės atvirų durų tarnybai, ir bet kas, kuriam reikia pagalbos, gali bet 

kada kreiptis pagalbos telefonu. Pagrindiniai tikslai yra šie: 

- Skatinti neįgaliųjų adaptaciją ir integraciją šeimoje, mokykloje ir visuomenėje. 
- Dėti visas pastangas padrąsinti, nukreipti ir sudominti tėvus, kad jie aktyviai bendradarbiautų su 

pavieniais asmenimis ar įmonėmis, siekiančiomis panašių tikslų. 
- Pasirengti neįgalių vaikų integracijai bendrojo ugdymo įstaigose. 
- Siekti ugdyti, nenuvertinti ir motyvuoti neįgalius asmenis. 
- Siekti, kad veikla būtų struktūrizuota, leidžianti neįgaliesiems užsiimi profesine veikla. 

 
ASSOL platforma leidžia pasirūpinti žmonėmis, kurie nepriklauso asociacijai, ir visada bus siekiama 
užtikrinti, kad kiekvienas asmuo gautų reikalingą pagalbą. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo gali: 

- Išsakyti savo svajones 
- Pasirinkti 
- Dalyvauti sudarant individualaus kurso programą 
- Dalyvauti sprendžiant jų problemas 
- Mokytis iš praktinių situacijų – mokytis darant 
- Mėgautis socialiniu tinklu 
- Kontroliuoti savo gyvenimo įvykius 
 
ISPANIJA 

Bakalauro studijos, adaptuotos studentams, turintiems SUP (Cade fondas) 

CADE fondas (angl. CADE Foundation), Švietimo įvairovės centras ir privati aukštoji mokykla Madride 
įsteigė bakalauro studijas studentams, turintiems SUP. Tai dvejų metų programa, skirta studentams, 
turintiems disleksiją, specifinį kalbos sutrikimą (SLI), dėmesio stokos hiperaktyvumo sutrikimą (ADHD) 

ir neverbalinį mokymosi sutrikimą. Programos tikslas – suteikti SUP turintiems studentams galimybę 
ugdyti asmeninį potencialą. Psichologai, naudodami koučingo metodą, padeda studentams studijuoti 
dvejų metų studijų programoje. Fondas moko SUP turinčius asmenis tobulinti studijų metodus, 

reikalingus įgūdžius ir emocinį ugdymą. CADE fondas labia daug dėmesio skiria savivertei, emocinei 
kontrolei ir pasitikėjimui savimi. 

Nepaisant to, dvejų metų programos kaina kai kuriems studentams yra nepriimtina. Šeimų prašoma 
sumokėti 7950 eurų, kad studentai būtų įtraukti į programą. Be to, nėra jokios informacijos, kad būtų 

mokama stipendija. 

Mokytojų rengimas ir sąmoningumo didinimas (APNADAH – ADHS(ADHD) tėvų asociacija)32 

APNADAH, bendradarbiaudama su Valensijos savivaldybe, pradėjo projektą mokytojams, dirbantiems 
su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo poreikių. Asociacija informuoja mokytojus apie ADHD ir 

                                                             
31 www.assol.pt  
32 www.apnadah.org  
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pataria, kaip mokyti mokinius, turinčius SUP. Be to, APNADAH sukūrė internetinę svetainę, kur 
pateikiami įvairūs pratimai ir mokymosi metodikos pedagogams. Sąmoningumas taip pat yra 
pagrindinis projekto elementas; projekto metu vedami seminarai ir organizuojami pokalbiai su 

besimokančiaisiais, siekiant didinti sąmoningumą, jog įvairovė praturtina švietimo sistemą. Jų tikslas – 
populiarinti ADHD, taip pat laisvalaikiu užsiimti ADHD vaikais ir teikti pagalbą šeimoms. 

Mokymasis skirtingose amžiaus grupėse (Fundación Montemadrid)33 

Mokykla turi skirtingas SUP turinčias grupes visuose ugdymo lygmenyse. Jie nusprendė, kad mokyklos 
bendruomenei gali būti naudinga dalytis erdvėmis ir rengti bendras veiklas grupėse su SUP ir be SUP. 

Nuo 2008 m. kiekvienais metais mokykla pradeda programa, kuomet pradinių klasių mokiniai mokosi 

kartu su SUP turinčiais mokiniais. Kartu jie kalba tokiomis temomis kaip tolerancija, negalia, pagarba 
skirtumams. Abiejų grupių bendras mokymasis padeda pradinukams ir SUP turintiems mokiniams 

ugdyti savo bendravimo ir socialinius įgūdžius. Atsižvelgiant į specifinius mokinių poreikius, procesui 
dalyviai parengiami parengiamas ir kiekvienam paaiškinamas naudojant piktogramas, palengvinančias 
SUP integraciją. Mokytojai tampa tarpininkais tarp SUP turinčių mokinių bei pradinių klasių mokinių. 

Kūrybinės dirbtuvės “Mūsų emocijų knyga” (Antonio Machado vidurinė mokykla) 

Mokykla yra valstybinis švietimo centras, įsikūręs Madride, kuriame mokosi skirtingo profilio mokiniai, 

turintys skirtingus poreikius. SUP grupių mokymai dažniausiai nukreipti į profesijos įgijimą, ypač 
susijusios su odiniais gaminiais. Mokiniai išmoksta dirbti su oda ir kurti iš jos gaminius. Kita ko, taip pat 
buvo grupė SUP turinčių mokinių iš migrantų šeimų: dauguma jų turėjo sunkumų, nes nemokėjo 

kalbos: nei raštyti/skaityti, nei kalbėti. 

Dėl šios priežasties mokykla manė, kad gali būti įdomu surengti tris seminarus, kuriuose abi grupės 
galėtų susivienyti ir kartu dirbti bei kartu ką nors padaryti: emocijų knyga buvo naudojama tam, kad 
būtų lengviau suprasti, kaip jaučiasi abiejų grupių jaunuoliai. Kai kurie jų turėjo SUP ir neįgalumą, o kiti 

buvo kilę iš migrantų kilmės bei tęsė adaptacijos procesą. Pirmajame užsiėmime grupės dirbo atskirai: 
SUP grupė kūrė odinį knygos viršelį, o kiti vertė emocijų pavadinimus į savo gimtąją kalbą. Antrame 
užsiėmime abi grupės buvo apjungtos ir sužinojo viena iš kitos apie ankstesnės sesijos veiklą. 

Paskutiniame užsiėmime abi grupės buvo suskirstytos į poras, kuriose SUP turintys besimokantieji 
turėjo paaiškinti kitiems studentams, kaip naudoti odą, o kiti kalbėjo apie savo tėvynę, kalbą, kultūrą 
ir pan. 

Ši veikla padėjo abiems grupėms susitikti su skirtingais žmonėmis iš tos pačios srities ir pagerinti jų 

bendravimo bei socialinius įgūdžius. Visi jie projektą įvertino kaip labai naudingą ir motyvuojantį. 

  

                                                             
33 www.fundacionmontemadrid.es  
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EDUKACINIAI IŠŠŪKIAI MOKANT VERSLUMO BESIMOKANČIUOSIUS, TURINČIUS SUP 
 

Projekto „SENpower” tyrimo metu buvo vykdoma bendra apklausa, skirta nustatyti iššūkius, mokant 
verslumo besimokančiuosius, turinčius SUP. Klausimynas buvo skirtas ekspertams, dirbantiems su 

turinčiais SUP besimokančiaisiais, t.y. psichologams, mokytojams, pedagogams, instruktoriams ir 
mentoriams. 

Iš viso 86 ekspertai iš penkių šalių nurodė tokius aspektus, sukeliančius didelius iššūkius, kurie kyla 
mokant verslumo SUP turinčius besimokančiuosius: 

- Pritaikyti standartinį verslumo ugdymą besimokantiems SUP 

- Skatinti interaktyvų verslumo mokymą 
- Užtikrinti, kad kiekvienas besimokantis, turintis SUP, turėtų vienodas galimybes naudotis 

verslumo ugdymo galimybėmis 

- Suderinti įvairius didaktinius metodus mokant verslumo asmenis, turinčius SUP 
- Verslumo mokymui naudoti atitinkamas technologijas 
- Gebėti profesionaliai teikti verslumo ugdymą 

- Gebėti profesionaliai atsižvelgti į specialiuosius poreikius 
- Turėti pakankamai išteklių mokyti verslumo individualiai  
- Turėti įvairių sričių specialistų komandą, kuri mokytų verslumo  

- Skatinti ugdymo aplinką, kurioje SUP turintys besimokantieji labiau orientuoti į save ir nėra 
perdėtai apsaugoti 

- Įtraukti vietos bendruomenę į SUP turinčių asmenų verslumo ugdymą 

Žemiau pateiktoje diagramoje apibendrinami bendri kiekvienos šalies rezultatai ir pateikta procentinė 

dalis ekspertų, kurie mano, kad aukščiau išvardyti aspektai sukelia didelius iššūkius. Atsižvelgiant į 
bendrus vertinimus, vidutiniškai iš 11 reitinguotų aspektų, tik vieną „Ugdyti verslumą kaip 
profesionalas” įvertino mažiau nei pusė respondentų (t. y. 39%). 54–70% visų dalyvaujančių šalių 

ekspertų visus kitus 10 aspektų įvertino kaip aukštus. Iššūkis „Skatinti interaktyvų verslumo mokymą” 
surinko itin aukštą balą (t. y. 70%). Šie rezultatai aiškiai parodo, kad visi šie aspektai yra labai svarbūs 
ugdant verslumo SUP turinčius besimokančiuosius, ir praktikų vertinami kaip iššūkiai. 

Šalies analizė rodo, kad Kipre vidutiniškai 79% ekspertų mano, kad šie aspektai yra dideli iššūkiai, o 
Lietuvoje tik 43% ekspertų, Italijos 50%. Portugalijos ir Ispanijos rezultatai yra panašūs – apie 60% 

specialistų šiuos aspektus vertina kaip kritinius. 

Be to, ekspertų grupė nurodė tokius iššūkius: 

- Susitvarkyti su motyvacijos stoka, psichologiniais sunkumais ir socialiniais įgūdžiais 
- Užtikrinti kompleksinės ir tinkamos pagalbos teikimą 
- Skatinti SUP turinčių jaunuolių (savarankišką) užimtumą 
- Išmokyti SUP besimokantiesiems svarbių darbo įgūdžius, tokių kaip laiko valdymas 
- Padėti SUP besimokantiems išsirinkti profesiją 
- Turėti ribotą mokinių skaičių klasėje, kad verslumo ugdymas būtų galimas teikti SUP 

besimokantiems  
- Susitvarkyti su menku bendruomenės palaikymu (pvz., neigiama aplinkos įtaka, patyčios, 

įsitraukimas į žalingą veiklą) 
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- Skatinti SUP turinčių besimokančiųjų integraciją mažose įmonėse, kur jų sugebėjimai yra 
panaudojami 

- Panaikinti lyčių skirtumus 
- Skatinti keitimąsi patirtimi tarp edukacinių organizacijų ir verslo aplinkos 
- Turėti tinkamų išteklių, kuriuos teikia vietos ir nacionalinių valdžios institucijos, verslumo 

ugdymui įgyvendinti  
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Kipras 85 100 69 77 92 31 77 100 82 92 69
Lietuva 44 41 48 48 59 41 48 33 30 44 33
Italija 44 60 53 47 33 47 47 73 67 33 47
Portugalija 44 56 75 69 56 38 38 63 75 75 69
Ispanija 60 93 67 60 40 40 60 53 73 73 73
senPower 55 70 62 60 56 39 54 65 65 64 58
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