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Apie projektą 

Pavadinimas: Empowering young adult learners with Special Educational Needs 
Numeris: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Trukmė: nuo 2017-11-01 iki 2019-10-31 
Programa: Erasmus+ strateginė partnerystė (KA204) 
 
Erasmus+ projekto „Jaunų besimokančių suaugusiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgalinimas” (angl.  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs) (SENpower) tikslas – užpildyti šią spragą 
įgalinant nemažą ir net didėjantį procentą specialiųjų ugdymosi poreikių turintį jaunimą, pristatant verslumo 
idėją jauniems suaugusiesiems ir profesinio mokymo besimokantiesiems, turintiems SUP. Kitaip tariant, SUP 
turintys jauni suaugusieji įgis naujų įgūdžių ir kompetencijų, o tai, savo ruožtu, turės didelės įtakos aktyviam šių 
jaunų žmonių pilietiškumui. 
 
Tinklalapis: http://www.senpower.eu. 
 
 

Projekto partneriai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
 
 
                                                 
 
                                                      

Šalis Partneris Kontaktai 

Kipras Shipcon info@shipcon.eu.com 

Ispanija I-Box ibox@iboxcreate.es 

Portugalija AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt 

Lietuva VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt 

Italija PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it 
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ĮVADAS 
 
Mokymo vadovu „Verslininko turimos žinios ir galimybės” siekiama suteikti jaunimui / suaugusiesiems išsamių 
žinių apie galimybes jaunajam verslininkui. Šį mokymo vadovą taip pat gali naudoti lektoriai, mentoriai ir jauni 
suaugę besimokantieji, organizuojant mokymus, nes jame yra instrukcijos lektoriams. Šis mokymo vadovas buvo 
parengtas atsižvelgiant į tyrimo rezultatus / išvadas, testavimo su tiksline grupe rezultatais. Testavimas vyko 
mokylose, kolegijose ir kitose institucijose, kurios siekia integruoti jaunus žmones, turinčius SUP. 
 
Vadovo tikslas yra standartinį verslumo ugdymą pritaikyti besimokantiems turintiems SUP, skatinti interaktyvų 
verslumo ugdymą, užtikrinti, kad kiekvienas besimokantis turintis SUP turėtų vienodą prieigą prie verslumo 
ugdymo, derinti įvairius didaktinius metodus, kaip mokyti verslumo turintiems SUP, padėti specialistams įgyti 
reikalingo išsilavinimo apjungiant tiek verslumo ugdymą, tiek specialųjį ugdymą. Mokymo vadove aptariami šie 
iššūkiai, kuriuos išvardijo daugybė ekspertų: kaip įveikti motyvacijos stoką, psichologinius sunkumus ir ugdyti 
socialinius įgūdžius; užtikrinti kompleksinės ir tinkamos paramos teikimą; skatinti SUP turinčių jaunuolių 
(savarankišką) užimtumą; esminių darbo ir gyvenimo įgūdžių ugdymas tokių kaip tarpasmeniniai įgūdžiai, 
planavimas, pinigų valdymas; susitvarkyti su menku bendruomenės palaikymu; skatinti SUP besimokančių 
asmenų integraciją į įmones, kurios panaudoja jų sugebėjimus; turėti tinkamų išteklių, kuriuos teikia vietos ir 
nacionalinių valdžios institucijos, verslumo ugdymui įgyvendinti. 
 
Šiame vadove pateikiami 5 moduliai: 
 
1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 
2 modulis: Apie verslumą (pagrindai) 
3 modulis: Verslumo galimybės mokykloje 
4 modulis: Verslumo galimybės darbe / visuomenėje 
5 modulis: Veiklos/pratimai, verslumo galimybėms atskleisti 
 
Šiame vadove kiekvienai veiklai bus pateikti šaltiniai, instrukcijos, tikslai, rezultatai, modifikacijos, papildomos 
galimybės ir patarimai, kaip sudominti besimokančiuosius ir juos motyvuoti visos sesijos metu. Tai lanksti 
sistema, mes skatiname pritaikyti veiklas, kad jos atitiktų bet kurios grupės poreikius ir reikalavimus. 
 
Veiklos turi šiuos tikslus: 
 

1) „apšilimo“ veiklos / komandos formavimas; 

2) besimokančiojo savigarbos ir pasitikėjimo savimi ugdymas;  

3) savo stiprybių ir tobulėjimo sričių žinojimas, tikslų ir galimybių supratimas; 

4) asmeninių barjerų supratimas ir žinojimas, kaip juos įveikti; 

5) verslumo galimybių mokykloje / darbe / visuomenėje bei verslumo ypatybių žinojimas; 

6) lyderystės ir tarpasmeninių, komandinio darbo, bendravimo įgūdžių lavinimas; 

7) problemų sprendimo, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas; 

8) planavimo, finansinio raštingumo ir pinigų tvarkymo įgūdžių ugdymas. 
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1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 

Pažinti save / tobulėti 
 
TIKSLAS:  Daugeliui jaunų suaugusiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), susiduria su sunkumais 
mokykloje ir mokymosi režimu. Kai kuriems iš jų diagnozė galėjo būti nustatyta pavėluota ir per mažai tam 
skiriama dėmesio; kai kurie galbūt net bandė slėpti savo trūkumus.  

Šio skyriaus tikslas – ugdyti besimokančiojo savigarbą ir pasitikėjimą savimi; džiaugtis tuo, kas jie yra, įvardyti jų 
stipriąsias puses ir suteikti paramą tęstiniame tobulėjimo procese. 

Pasiruošimas 

Verta pagalvoti apie mokymosi erdvę – vengti sėdėjimo eilėmis – geriau sėdėti grupėmis bei numatyti erdvę 
pratimams atlikti. Galima pirmojo pratimo metu besimokantiesiems patiems nuspręsti, kaip jiems sėdėti, 
atsižvelgiant į jų pageidavimus – tai reikštų, kad pradžioje nėra kėdžių ar stalų, taigi, galbūt, jie turi sėdėti ant 
grindų, kol bus priimtas sprendimas dėl kėdžių išdėstymo. 

1.1. pratimas –  “apšilimo” veikla – “Aš tai padariau” 

Šis pratimas yra labai rekomenduojamas dėl to, kad jo metu galima rašyti arba piešti. Tai skatina bendravimą ir 
tikslingą sąveiką. 
 
Tikslas: grupės formavimas, ryšio tarp grupės narių stiprinimas, savivertės gerinimas atpažįstant savo stipriąsias 
puses. 

„Aš tai padariau” – kiekvienas žmogus rašo arba piešia ant kortelės ar lipnių užrašų lapelių tai, ką padarė ir dėl 
ko didžiuojasi. Tada jie vaikšto, bandydami surasti „poras” ar žmones, turinčius panašių laimėjimų, pvz., „Aš 
dalyvavau labdaros žygyje” / „Aš dalyvavau labdaringame kopime“, poros bendras eementas gali būti labdara 
arba fizinės veiklos elementas. 

Susidariusios poros kartu atliks kitą pratimą. 

Reikalingas laikas: 10 minučių. 
Priemonės: lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai. 
Rezultatas: kuriamas ryšys tarp grupės narių, ugdomi bendravimo, savęs pristatymo įgūdžiai. 

 
1.2. pratimas. Identifikuok savo stipriąsias puses ir tobulėjimo sritis 

Tai labai vizualiai pateikiamas ir interaktyvus pratimas. Tai leidžia besimokantiesiems galvoti apie save ir savo 
stipriąsias puses / tobulėjimo sritis, nesijaučiant esą pažeidžiami. 
 
Tikslas: savo stiprybių ir tobulėjimo sričių žinojimas, tikslų ir galimybių supratimas 

- Iš pradžių kiekvienas besimokantysis turėtų užrašyti ant skirtingų lipnių užrašų lapelių 4 dalykus (skirtingiems 
dalykams parenkamos skirtingos spalvos), t.y.: 

• Dalykai, kurie man sekasi (Stiprybės) 

• Dalykai, kuriuos norėčiau atlikti geriau (Tobulėjimo sritys) 

• Dalykai, kuriuos aš noriu daryti (Tikslai)  

• Kokios pagalbos man reikia (Pagalba) 
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- 4 lapai skirtingiems dalykams yra pakabinami ant sienos ar padedami ant grindų, kad būtų galima klijuoti 

lipnius užrašų lapelius su kiekvieno dalyvio atsakymais, kad būtų galima nustatyti panašumus ir 
skirtumus tarp jaunų žmonių. 

- Vėliau dalyvius suskirstome į 4 grupes pagal skirtingus dalykus: stipriąsias puses, tobulėjimo sritis, tikslus, 
reikalingą pagalbą. Jie turi peržiūrėti atsakymus, aptarti panašumus ir skirtumus grupės viduje, kad 
nustatytų dažniausiai pasitaikančias stipriąsias puses, tobulėjimo sritis, tikslus ir reikalingą pagalbą, o 
vėliau dalintųsi savo įžvalgomis su visa grupe. 

Reikalingas laikas: 20-30 minučių. 
Priemonės: lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai, dideli popieriaus lapai pastatomai lentai. 
Rezultatas: saves pažinimo, bendravimo, saviraiškos, viešojo kalbėjimo, komandinio darbo įgūdžiai. 
 
 
Modifikacija: siekdamas palengvinti pratimą, lektorius gali paruošti skirtingų asmenybės bruožų korteles (*ieškoti 
stipriųjų ir silpnųjų pusių), pvz., „atsakingas” ir pan. 

*Šaltinis: Euroguidance. Metodologinė informacija: 
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga-3.pdf 

 
1.3. pratimas. Asmeninių tikslų nustatymas ir jų siekimas 

Nors šiame pateiktame aprašyme atliekant pratimą reikia rašyti, tačiau jį galima lengvai pritaikyti piešiant. Šiuo 
pratimu besimokantieji skatinami galvoti ir kalbėti apie savo viltis ir svajones. 
 
Tikslas: savo asmeninių tikslų suvokimas ir galimi žingsniai jų siekiant. 
 

- Remdamiesi minčių žemėlapiu, paimkite atskirą lapą, kuriame pateikiami Tikslai, Kliūtys, Veiksmai (* žr.  
priedą Ištekliai). 

- Šiame žingsnyje besimokantieji yra skatinami siekti “aukštų tikslų” – lyg nebūtų absoliučiai jokių 
apribojimų, atrasti, ką jie norėtų daryti savo gyvenime, ir kaip jie galėtų to pasiekti. 

- Iš pradžių dalyviai skatinami individualiai rašyti savo mintis ant darbalapių; po to jie gali dirbti porose 
dvejuose vaidmenyse – kalbėtojo ir klausytojo: vienas asmuo kalba (gali pasirinkti apie ką kalbėti iš to, 
ką užrašė darbalapiuose) ir atspindi savo tikslus, kliūtis ir veiksmus, o kitas klauso; tai daroma apibrėžtą 
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laiką, dėl kurio susitarta iš anksto. Kitame etape klausytojas pasako grįžtamąjį ryšį apie tai, ką girdėjo, 
savo nuomonę, patarimus, tada pora keičiasi vaidmenimis ir kartojama ta pati procedūra. Labai 
rekomenduojama, kad užduotis būtų baigta grupės diskusija, nes labai svarbu, kad jie galėtų pabendrauti 
vieni su kitais ir gautų grįžtamąjį ryšį vieni iš kitų. 

Reikalingas laikas: 30 minučių. 
Priemonės: darbalapiai (žr. priedai), rašikliai. 
Rezultatas: saves pažinimo, bendravimo, tobulėjimo, savirefleksijos įgūdžiai. 
Modifikacija: besimokantieji gali piešti, užuot užrašę savo tikslus. 
 

1.4. pratimas. Barjerų įveikimas 

Šis pratimas buvo pasirinktas atsižvelgiant į jo pritaikomumą, nes jį galima atlikti raštu arba naudojant 
paveiksliukus. Šis pratimas skatina grupės sąveiką ir bendravimą. 
 
Tikslas: asmeninių barjerų suvokimas ir žinojimas, kaip juos įveikti. 

- Dabar tame pačiame lape identifikuokite kylančius iš aplinkos ir asmeninius sunkumus, kurie gali kilti. 
Padėkite besimokantiesiems nustatyti, ką jie gali ir ko negali kontroliuoti. Koncentruokitės ties tais 
veiksmais, kuriuos jie gali kontroliuoti, tačiau pripažinkite tuos veiksmus, kurių jie negali kontroliuoti, 
palikite juos nuošalyje. 

- Šią veiklą galite organizuoti individualiai ar grupėje. Iš pradžių dalyviams rekomenduojama atskirai 
užrašyti savo mintis ant darbalapių, o po to pažymėti viena spalva, ką jie gali kontroliuoti, o kita, ko 
negali. 

- Galima suorganizuoti diskusiją grupėje, kad būtų galima apibendrinti, ką jie gali kontroliuoti, o ko ne, 
motyvuoti juos atlikti veiksmus savo kontrolės srityje ir nekreipti dėmesio į dalykus, kurių jie 
nekontroliuoja. 

- Tada jie gali dirbti poromis arba mažose grupėse: vienas pranešėjas, o kiti klausytojai ir (arba) patarėjas 
(-ai). Vienas asmuo kalba (jis gali pasirinkti apie ką kalbėti iš jų darbalapių) ir apmąsto savo kontrolės 
sritis bei galimus veiksmus, o kiti klausosi iš anksto susitartą laiką; po to klausytojas pateikia savo 
grįžtamąjį ryšį apie tai, ką girdėjo, taip pat savo nuomonę / patarimą; vėliau vaidmenis galima pakeisti ir 
vėl pradedama ta pati procedūra. Šį pratimą rekomenduojama baigti diskusija grupėje, nes labia svarbu, 
kad dalyviai galėtų pabendrauti vieni su kitais ir gautų grįžtamąjį ryšį. 

Reikalingas laikas: 30 minučių. 
Priemonės: darbalapiai (žr. priedai), rašikliai. 
Rezultatas: saves pažinimo, bendravimo, aktyvaus klausymosi, tobulėjimo, savirefleksijos įgūdžiai. 
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2 modulis: Apie verslumą 

2.1. pratimas. Verslininkų tipai 

Šiai veiklai naudojamos iš anksto atspausdintos kortelės (* žr. piedus), todėl ji yra labai vizuali ir aiški. 
Besimokantieji juda sesijos metu, kuomet reikia susikaupti trumpam periodui, perskaityti vieną frazę ir vykdyti 
užduotį, t.y. „suporuoti” korteles pagal sritį. 
 
Tikslas: žinoti verslumo galimybes ir rūšis. 

- Pratimas – Naudojant virvę ar lankus, padaryti 5 ratus ar paddėti 5 didelius popieriaus lapus ant grindų. 
Kiekviename iš jų įrašykite popieriuje ar naudokite paveiksliukus – 1 kiekviename: 

• Inovatyvus verslumas 

• Eko verslumas 

• Socialinis verslumas 

• Skaitmeninis IKT verslumas 

• Verslumas žmogaus teisių srityje 

 
- Naudokite iš anksto paruoštas korteles, kuriose nurodomi veiksmai – t. y. sugalvokite: kurkite būsto 

projektus, organizuokite perdirbimą ir pan. Paprašykite kiekvieno besimokančiojo paimti bent vieną 
kortelę. Besimokantieji turėtų sudėti korteles į apskritimus (arba popieriaus stačiakampius) ant grindų, 
kad parodytų, ką iš tikrųjų daro skirtingi verslininkai. 

- Vėliau dalyvius suskirstykite į 5 grupes ir leiskite jiems diskutuoti ir padaryti išvadas apie kiekvieną 
verslumo tipą. 
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- Kiekvienas besimokantysis turėtų pasirinkti ratą / popieriaus lapą, kuriame galėtų stovėti ar prie kurio 

parodytų, kokio verslininko tipas jam priimtinas ir kokiu norėtų būti arba kodėl, jų manymu, jis gebėtų 
dirbti šioje srityje. Tada besimokantieji diskutuoja su likusia grupe, kodėl jie taip pasirinko. 

Reikalingas laikas: 30 minučių. 
Priemonės: virvė ar lankai 5 apskritimams padaryti ar 5 dideli lapai (skirti pastatomai lentai), kortelės “Verslumo 
tipai” (*žr. priedai). 
Rezultatas: saves pažinimo, bendravimo, darbo komandoje, savirefleksijos, pristatymo įgūdžiai, geresnis 
supratimas apie verslumo galimybes. 

 
Kas yra verslininkas? 
 
 

2.2. pratimas. Apie verslumo savybes 
Ši veikla vykdoma pasitelkiant šabloną, skatina kūrybinį mąstymą, bendravimą, darbą grupėje. Rašyti reikia 
minimaliai. Pratime pateikiami 2 variantai, atsižvelgiant į skirtingus grupės gebėjimus. 
 
Tikslas: verslumo galimybių, verslininko savybių žinojimas. 

1 variantas. 

- Naudodamiesi ankstesnio pratimo informacija, besimokantieji poromis turėtų aptarti, kokių savybių bei 
įgūdžių reikia verslininkui, ir parašyti arba nupiešti savo atsakymus ant atskirų kortelių, atskirai po vieną 
kiekvienai savybei. Jie išdėlios savybių korteles ant grindų arba apskritimuose, kuriose pavaizduoti 
įvairūs verslininkų tipai. 

- Naudodamiesi ankstesnės veiklos informacija, paprašykite besimokančiųjų pažymėti, kokius įgūdžius ir 
savybes jie jau turi, ir tuos, kuriuos jie norėtų tobulinti (* žr. žemiau ir priedus). 



 
Erasmus + projektas  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

 10 

 

Klausimas - ar visų tipų verslininkams reikalingos 
vienodos savybės?  
Pagrindinė mintis yra ta, kad skirtingoms 
verslumo rūšims gali būti reikalingos skirtingos 
savybės. 

 

- Mes siūlome parodyti besimokantiesiems 
lentelę su skirtingomis verslumo savybėmis, 
kurios visos yra naudingos skirtingose situacijose, 
skirtingose sritimis, skirtingiems įmonių tipams. 
Taigi labai skirtingos kiekvieno žmogaus savybės 
gali būti naudingos verslumui. 

 
 
 
 

 
Žemiau esančioje diagramoje parodytos verslininkų savybės - kokios mūsų savybės? 

 
Naudokite aukščiau pateiktą lentelę, kad galvotumėte apie savo savybes / stipriąsias puses, taip pat sritis, 
kurias galbūt norėsite tobulinti. 

- Grupinė diskusija apie tai, kokias savybes turi turėti verslininkai. 

- Taip pat besimokantiesiems galima nurodyti garsius verslininkus, kurie turi specialiųjų mokymosi 
sunkumų. 

o Bill Gates – Microsoft Corporation – Aspergerio sindomas 

o Richard Branson – Virgin Group – Disleksija.  

o David Neeleman, JetBlue Airways – ADHD (red. dėmesio deficito hiperaktyvumo sutrikimas). 

o Bram Cohen, BitTorrent Inc - Aspergerio sindomas.  
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o Daymond John, FUBU / Shark Tank – Disleksija 

o Mark Zuckerberg – Facebook – galimai Aspergerio sindomas. 

 

2 variantas.  
- Pratimas porose. Paklauskite besimokančiųjų, kokias savybes turi turėti sėkmingas verslininkas, užrašykite jas, 

pvz. pavyzdžiui, būti savarankiškam, pasitikėti savimi ir pan. 

 

- Paprašykite besimokančiųjų pakabinti jas ant 
sienos, palyginti ir sugrupuoti tas pačias savybes 
– tada užpildykite tuščiąjį ratą su 
besimokančiųjų nustatytomis savybėmis (* žr. 
priedus). Tada pagalvokite apie kitas, kad 
užpildytumėte tuščią ratą, kad pasidalytumėte 
idėjomis, kokios reikalingos savybės, įgūdžiai, 
taip pat galite pridėti keletą savybių (* žr. priedą 
„Verslumo savybių ratas”). 

- Aptarkite šias savybes ir pagalvokite apie 
situacijas, kada jos gali būti pastebėtos (vietos 
bendruomenėje ir pan.). 
 
Reikalinga laikas: 15 - 20 minučių. 
Priemonės: lipnūs užrašų lapeliai, rašikliai, didelis 
popieriaus lapas, skirtas pastatomai lentai, 
“tuščias ratas” (*žr. priedus), “Verslumo savybių 
ratas” (*žr. priedus). 
Rezultatas: saves pažinimo, bendravimo, darbo komandoje, savirefleksijos, pristatymo įgūdžiai, geresnis 
verslumo galimybių supratimas. 
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3 modulis: Verslumo galimybės mokykloje 

Besimokančiųjų įtraukimas į nedidelio masto realaus gyvenimo projektus gali būti jiems labai naudingas. Geras 
verslas kyla iš gerų idėjų ir novatoriškų praktinės problemos sprendimo būdų, tokių kaip gaiviųjų gėrimų tiekimas 
ištroškusiems besimokantiesiems ir lektoriams. Verslininkai turi mokėti efektyviai planuoti, valdyti ir naudoti savo 
laiką. Jie taip pat turi kurti strategijas ir užmegzti ilgalaikius santykius. Mes žinome, kad verslininkai taip pat gali 
būti įdarbinami, be kita ko jie gali būti dirbti socialiniame ar ekologiniame versle. Įgūdžiai yra vienodi, tačiau ne 
visada siejami su veikla, uždirbančia pelną. Be to, gerai žinoma, kad šiais laikais socialiniuose tinkluose ar darbo 
vietose yra galimybių plėtoti ne pelno siekiančią verslo veiklą. 

3.1. pratimas. Verslo simuliacija 

Besimokantiesiems, kuriems sunku rašyti, galima šią veiklą pateikti kaip minčių žemėlapį, tam, kad būtų suteikta 
galimybė pateikti daugiau vaizdinės informacijos. Tai taip pat skatina bendravimą, kūrybinį mąstymą ir darbą 
grupėje. 
 
Tikslas: smulkaus verslo procesų supratimas, planavimo, finansinio raštingumo ir finansų valdymo įgūdžių 
ugdymas.  

- Iš pradžių rekomenduojame atlikti 1-2 “apšilimo” veiklas, tokias kaip „5.1 pratimas. – “apšilimo” veikla - 
Bendrų interesų paieška”, 1.1. pratimas – “apšilimo” veikla - „Aš tai padariau”, „5.2 pratimas. – 
“apšilimo” veikla – “Keiskimės”, 1.2. pratimas – “Identifikuokite savo stipriąsias puses ir tobulėjimo 
sritis”, kur besimokantieji turėtų galimybę pagerinti saves pažinimo įgūdžius ir geriau pažinti vieni kitus, 
atpažinti panašius interesus. Tada mes siūlome dalyvius suskirstyti į grupes pagal jų interesų panašumus. 

- Kiekviena dalyvių grupė turi sukurti produkto ar paslaugos prototipą bei jo pristatymą, atsižvelgiant į jų 
pomėgius (pvz., maisto gaminimas, piešimas ir pan.). Jie skatinami generuoti idėjas, kodėl kiti žmonės, 
potencialūs vartotojai norėtų į tai investuoti? Paprašykite pristatyti 5 pasirinkto produkto / paslaugos 
pranašumus („Kodėl jūsų paslauga / produktas kuria vertę kitiems žmonėms?”). Galite naudoti įvairius 
kūrybinius metodus, pvz., sukurti produkto reklamą ar paruošti gaminio dizainą (galima naudoti senus 
žurnalus, didelius popieriaus lapus ir pan.), ar net minčių žemėlapius.  

- Modifikacija: Jei rengiate mokymus profesinėje (profesinio rengimo) mokykloje arba jūsų besimokantieji 
daro rankdarbius, kuriuos kiti žmonės galėtų nusipirkti ir pan., mes galime pritaikyti visą pratimą, 
adaptuojant jį mažam verslui. Paprašykite besimokančiųjų pristatyti TOP 5 jų sukurto produkto / 
paslaugos pranašumus („Kodėl jūsų paslauga / produktas kuria vertę kitiems žmonėms?”)  
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- Kiekviena grupė turi pinigų dėžutę. Kiekvienas dalyvis turi vienodą pinigų sumą – tarkime, 50 eurų (5 x 
10 eurų). Grupinių pristatymų, susijusių su pasirinktu produktu ar paslauga, metu visi dalyviai turi 
nuspręsti, kam skirti savo finansinius išteklius (5 x 10 eurų); jie gali pasirinkti vieną „įmonę” arba padalyti 
savo išteklius 2, 3 ar daugiau „įmonių“, kur investuotų savo pinigus; tai priklauso tik nuo jų sprendimo. 

- Po šio konkurso galite padiskutuoti grupėje. „Kodėl, jūsų manymu, ši įmonė laimėjo?”, „Kodėl jūs 
pasirinkote investuoti į šią paslaugą / produktą?“, „Kokie buvo jūsų, kaip pirkėjų, poreikiai ar 
pageidavimai?“ 

Reikalingas laikas: 1,5 -2 valandos. 
Priemonės: “10 eurų” kupiūros (*žr. priedai), pinigų dėžutės, popierius, žymekliai, rašikliai, seni laikraščiai/ 
žurnalai, kartonas, lipni juosta, klijai, spalvotas popierius, pastatoma lenta ir kitos priemonės kūrybinėms 
dirbtuvėms. 
Rezultatas: žinios apie įmonės procesą, bendravimo, darbo komandoje, prezentacijos įgūdžiai, geresnis verslumo 
galimybių supratimas, planavimo, finansinio raštingumo ir pinigų valdymo įgūdžių tobulinimas, kritinis ir 
kūrybinis mąstymas, projektų valdymo įgūdžiai. 
 
*šaltinis: Erasmus+ projektas “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy 
needs”(2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 
 
 
 

3.2. pratimas. Pasinaudojimas pagalba 

Naudodamiesi pateiktu šablonu, besimokantieji lengvai nustato šios veiklos struktūrą, tad ją atliekant rašyti 
reikia minimaliai. 
 
Tikslas: identifikuoti galimus pagalbos šaltinius ir žinoti, kaip jie gali pagelbėti. 

- Besimokantieji turėtų nustatyti, kur jie gali gauti reikiamų išteklių - jie turėtų būti skatinami įsivaizduoti 
- t.y., ką aš žinau, kas apie tai žino? - šeimos narys, draugas ir pan. Ar jie gali surinkti lėšų? - kaip? Ar jie 
gali gaminti produktus - kaip? Ar reikia išsamesnio tyrimo - kaip / kur? Ir kaip to pasiekti? 

- „Mano pagalbos ratas” - besimokantiesiems suteikiamas „pagalbos ratas” ir centre užrašomas jų vardas. 
Kituose sluoksniuose parodoma, kas yra „aplink juos”, t.y. šeima, draugai, lektorius, gydytojas, kunigas 
ir pan. ir parodykite, kaip susiję šie žmonės su įgyvendinamu projektu. 

Reikalingas laikas: apie 15-20 minučių. 
Priemonės: rašikliai, spalvoti žymekliai, darbalapis “Pagalbos ratas” (*žr. priedus). 
Rezultatas: galimų pagalbos šaltinių identifikavimas ir žinojimas, kaip jie gali pagelbėti. 
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4 modulis: Verslumo galimybės darbe / visuomenėje 
4.1. pratimas. Bendruomenės projektas 

Šioje veikloje naudojamas minčių žemėlapis, kuris labai vizualiai pateikia mąstymo procesų struktūrą. Jis 
pasirinktas, nes besimokantieji gali dirbti grupėmis (rekomenduojama) arba vieni, jei pageidaujama. Kuriamas 
pasitikėjimas savimi, pateikiant informaciją. 
 
Tikslas: verslumo galimybių darbe / visuomenėje žinojimas, supratimas, kad jų veikla bendruomenėje gali būti 
naudinga kitiems žmonėms. 
 
Siūlome grupėse naudoti projektinio mokymosi metodą. Mažų grupių dalyviai reflektuoja, generuoja idėjas apie 
projektą savo bendruomenėje naudodamiesi minčių žemėlapiais. Jie turi galvoti apie realų projektą, kurį jie 
galėtų įgyvendinti savo bendruomenėje ir kuris būtų naudingas kitiems žmonėms. Iš pradžių jiems reikia galvoti 
apie esminius dalykus, o po to pristatyti savo idėją kitiems. Siūlome informuoti besimokančius apie ne pelno 
siekiančią veiklą kaip apie verslumo galimybę darbe / visuomenėje, kad besimokantieji su entuziazmu įsitrauktų 
į idėjos / projekto vystymą. Didžioji dalis nepelno atvejų pradedama vykdyti iš rėmėjų lėšų. Besimokantieji gali 
vykdyti lėšų rinkimo kampaniją glaudžiai bendradarbiaudami su ne pelno siekiančia įstaiga ar net pradėdami 
savo verslą. 
Atlikite minčių žemėlapio pratimą, suskirstykite besimokančiuosius į komandas ir leiskite kiekvienai komandai 
identifikuoti verslo galimybes savo vietos bendruomenėje. Gali būti keletas grupių: viena grupė generuoja idėjas 
mokykloje, kita (-os) už mokyklos ribų. Projekto pavadinimas turėtų būti įrašytas centre, o tada surašyti savo 
planus naudodamiesi minčių žemėlapio sistema. 
 
Žemėlapio atšakos galėtų būti – pavyzdžiui: 
 

EVERYONE NEEDS HELP AND 
SUPPORT FROM TIME TO TIME –

The following activity will help you to 
remember who you can reach out to. 

It may be that you need help with a 
project – or it may be that  you need 

help with a personal problem.

You will probably ask different 
people for different kinds of help

Mark in the circles who is closest to 
you and who could help you.

Use blue for personal, and green for 
work / school /  projectsu need help 

with a personal problem

Bendruomenė 

Draugai 

Šeima 

KIEKVIENAM RETKARČIAIS REIKIA 
PAGALBOS – šis pratimas padės 

prisiminti, kuo galima pasikliauti. 
 

Jie gali pagelbėti vykdant verslo 
projektą arba išspręsti asmenines 

problemas. 
 

Greičiausiai skirtingų žmonių prašysime 
skirtingos pagalbos 

 
Užrašykite, kas yra artimiausiai Jūsų ir 
ko Jūs galėtumėte paprašyti pagalbos. 

 
Asmeninėms problemoms spręsti 

naudokite mėlyną rašiklį, o 
darbo/mokyklos/verslo projekto 

problemoms – žalią rašiklį.  
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• Žmonės 

• Pinigai 

• Laikas 

• Ištekliai 

• Procesai 

• Teisė 

• Rinka 

• Rizikos 

• Vieta 

• Kiti klausimai, t. t. 

Tada besimokantieji gali pristatyti 
savo projektą taip, lyg pristatytų 
investuotojams. Kuris projektas būtų 
finansuotas? 
 
Reikalingas laikas: apie 1 valanda. 
Priemonės: pastatoma lenta, pieštukai, žymekliai. 
Rezultatas: lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo, savirefleksijo, pristatymo įgūdžiai, kritinio ir kūrybinio 
mąstymo, planavimo, laiko valdymo, finansinių ir projektų valdymo įgūdžiai, geresnis verslumo galimybių 
supratimas, verslumo galimybių darbe / visuomenėje supratimas, suvokimas, kad jų veikla bendruomenėje gali 
būti naudinga kitiems žmonėms. 

 
4.2. pratimas. Verslumo galimybės šalyje 

Šiai veiklai naudojamos iš anksto atspausdintos kortelės (* žr. priedus), vaizdo įrašas, diskusija, todėl ji yra labai 
vizuali ir aiški. Rašymas yra minimalus. Pratime pateikiami 2 variantai, kad būtų galima pritaikyti pagal grupės 
poreikius. 

 
Tikslas: informavimas apie verslumo galimybes šalyje, supratimas apie praktinį verslo idėjos įgyvendinimą. 
 
Svarbu, kad besimokantieji galėtų naudotis esamų organizacijų paslaugomis, programomis ir projektais, kurie 
galėtų padėti jauniems žmonėms sėkmingai adaptuotis darbo ir verslo aplinkoje, kad jie suprastų, kur jie gali 
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gauti paramą, patarimus, mokymus, sužinoti, kaip įgyvendinti savo idėjas, kaip susidoroti su problemomis / 
iššūkiais, kaip ištirti galimybes, kaip pradėti savo individualią veiklą, tobulinti savo įgūdžius, panaudoti stipriąsias 
savybes, ir pan. 
 
Remdamiesi ankstesnių užduočių informacija, besimokantieji poromis turėtų aptarti galimas verslumo galimybes 
savo šalyje, kad galėtų įgyvendinti savo idėjas bei užrašyti ar nupiešti atsakymus, idėjas, mintis ant pastatomos 
lentos. 
 
1 variantas. Lektorius gali pristatyti esamas organizacijas, programas ir projektus jaunimui, naudodamas 
korteles, kuriose kiekviena organizacija minima atskiroje kortelėje. Kiekvienam dalyviui nurodoma pasirinkti 
vieną kortelę. Tos pačios organizacijos gali būti pakartotos skirtingose kortelėse. Besimokantieji, kurie pasirenka 
kortelę su ta pačia organizacija / projektu, yra suskirstomi į mažas grupes ir jiems nurodoma rasti informaciją 
apie konkrečios organizacijos galimybes. 
 
Organizacijų ir projektų jaunimui Lietuvoje pavyzdžiai, kur besimokantysis gali rasti paramą įgyvendinant savo 
verslo idėją, nori pradėti savo karjerą, išbandyti individualią veiklą, įgyvendinti bendruomenės projektą ir pan. 

Erasmus	+	galimybės		

(jaunimo	mainai,	mokymo	kursai) 

Inovacijų	biuras	

http://www.inovacijubiuras.lt	

Jaunimo	darbo	centras	

https://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx	

Versli	Lietuva	

https://www.verslilietuva.lt/	

Pradėk	dirbti	sau	

http://pradekdirbtisau.lt/	

Erasmus	jauniesiems	verslininkams	
	

“Futurepreneurs”	programa	

https://futurepreneurs.eu/	

 […] 

Naudokite šias korteles kaip pavyzdį, mes rekomenduojame galvoti apie savo šalies galimybes, organizacijas, 
dirbančias su jaunimu, programas, projektus, įrašykite jas ant kortelių. 

Organizacijos ir projektai jaunimui, kur jaunas asmuo gali gauti paramą, gali būti pristatomi visoje grupėje. 
Grupinę diskusiją galima inicijuoti šiais klausimais: 

• Ar Jūs girdėjote apie šią galimybę? 

• Kokias galimybes norėtumėte išbandyti? Kaip galėtumėte jomis pasinaudoti? 

2 variantas. Lektorius pristato vaizdo įrašą, iliustruojantį pasakojimą apie jauną verslininką, ir pradeda diskusiją 
apie tai, kokius žingsnius reikėjo žengti norint tapti verslininku, kokias sėkmes ir nesėkmes galima patirti, kaip 
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įveikti krizę, skatinti apmąstyti, kokie jausmai ir mintys kilo žiūrint filmą. Galite paskatinti besimokančius aktyviai 
dalyvauti, įtraukdami juos užrašant mintis žymekliu, pieštukais ant į lentos, pasiūlykite jiems tai vizualizuoti. 
Galite naudoti minčių žemėlapio sudarymo techniką. 
 
Video įrašo pavyzdys: https://www.youtube.com/watch?v=hNhixYhetUU 
 
Reikalingas laikas: apie 1 valanda. 
Priemonės: pastatoma lenta, pieštukai, žymekliai, kortelės su organizacijomis/projektais, prieiga prie interneto, 
kompiuteris ar mobilieji telefonai. 
Rezultatas: bendravimo, komandinio darbo, savirefleksijos, pristatymo įgūdžiai, verslumo galimybių darbe / 
visuomenėje supratimas, motyvacijos imtis veiksmų stiprinimas, iniciatyvos ugdymas. 
 
 
 
 

5 modulis: Veiklos/pratimai verslumo galimybėms atskleisti 

 
5.1. pratimas. Veikla “apšilimui”- Bendrų interesų paieška 

Vizuali, interaktyvi, pasitikėjimą stiprinanti veikla. 
 
Iš pradžių paprašome visų individualiai nupiešti 5 save apibūdinančius piešinius. Po to dalyviai poromis ar 
mažomis grupėmis ieško piešiniuose ką nors bendro, kas parodytų bendrus interesus ir galėtų pradėti bendrą 
veiklą su kitais žmonėmis. 
 
Reikalingas laikas: 10 - 15 minučių. 
Priemonės: popierius, spalvoti žymekliai ar pieštukai. 
Rezultatas: “apšilimas”, verslumo įgūdžiai, savęs pažinimas, kūrybinis mąstymas, bendravimo įgūdžiai. 
 
*šaltinis: Erasmus+ projektas “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy 
needs”(2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 

5.2. pratimas. Veikla “apšilimui”- Keiskimės 

Labai interaktyvi veikla, naudojant vizualias korteles, ugdant socialinius įgūdžius. Veikla ypač naudinga, kai 
susiduriama su koncentracijos ir hiperaktyvumo sunkumais. 
 
1 dalis. Naudokite korteles, kuriose užrašyti klausimai, kurie pateikti žemiau - t. y., kas jums labiausiai patiko 
mokykloje ir pan. Paprašykite kiekvieno besimokančiojo paimti vieną kortelę. Besimokantieji turėtų būti 
poromis. Kiekvieną kartą, abu besimokantieji prisistato ir užduoda vienas kitam klausimą, kuris užrašytas gautoje 
kortelėje („Sveiki, aš esu ... norėčiau jūsų paklausti ...“. Po to jiems reikia keistis kortelėmis kiekvieną kartą, kai 
lektorius duoda ženklą ar sako „Keiskimės!“; Taigi kiekvienam besimokančiajam reikia susirasti kitą besimokantįjį 
ir sudaryti porą, užduodant vienas kitam kortelėje užrašytą klausimą; visas procesas kartojamas vėl ir vėl. 
Praktikoje galima atlikti 3–4 pasikeitimus, priklausomai nuo skiriamo laiko užduočiai atlikti. 
 

1. Kas tau labiausiai patiko mokykloje? 
2. Kokie tavo pomėgiai? 
3. Kokią paskutinę knygą skaitei? 
4. Kuris asmuo tau labiausiai patinka, kodėl? 
5. Kas tave pastaruoju metu nustebino? 
6. Kokį paskutinį filmą žiūrėjai? 
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7. Kaip atrodytų tavo svajonių diena? 
8. Jeigu taptum mokyklos/įmonės direktoriumi, ką norėtum pakeisti per vienerius metus? 
9. Pasakyk tris žodžius, kurie tave geriausiai apibūdina. 
10. Jeigu tu galėtum pasirinkti, kur gyventi, kokia vieta tai būtų? 
11. Už ką ir kam tu esi dėkingas? 
12. Papasakok apie akimirką, kuomet jauteisi sėkmingas, įveikei kažką sudėtingo? 
13. Jeigu laimėtum milijoną eurų, ką norėtum nuveikti? 
14. Jeigu tu turėtum daug laisvo laiko, kokias veiklas norėtum išbandyti? 
 
 

*Korteles galima rasti prieduose. 
Jei grupėje daugiau žmonių, galite naudoti korteles su pasikartojančiais klausimais. 
 
Padiskutuokite su besimokančiaisiais tokiais klausimais kaip: 

• Kas buvo svarbiausia?  

• Kas tau buvo artimiausia ar labiausiai susiję su tavimi?  

• Kokias veiklas norėtum išbandyti? 

Reikalingas laikas: apie 15 minučių. 
Priemonės: kortelės su klausimais (*žr. priedus), erdvė. 
Rezultatas: “apšilimas”, saves pažinimo, savęs pristatymo, bendravimo įgūdžiai. 
 

5.3. pratimas. Veikla “apšilimui” – Greitas sprendimas 

Šioje veikloje reikia pajudėti.  
 
Nesudėtinga veikla „apšilimui“. Visi besimokantieji stovi. Kiekvienam besimokančiajam nurodoma greitai priimti 
individualų sprendimą tarp dviejų pasirinkimų ir atsistoti kairėje arba dešinėje. Galite patikrinti besimokančiųjų 
žinias apie verslumą arba paklausti apie jų įpročius, pomėgius ir pan. 
Lektorius gali pradėti taip: 

• Tie, kurie ką nors žino apie verslumą, atsistoja dešinėje, tie, kurie ne – atsistoja kairėje. 

• Tie, kuriems labiau patinka mokytis vieniems,  atsistoja dešinėje, tie, kuriems grupėje – atsistoja 
kairėje. 

• Tie, kurie mėgsta sportuoti, atsistoja dešinėje, tie, kurie nemėgsta – atsistoja kairėje. 

• Tie, kurie mėgsta šokti labiau nei piešti, atsistoja dešinėje, tie, kurie mėgsta labiau piešti – atsistoja 
kairėje, ir pan. 

Reikalingas laikas: apie 10 minučių. 
Priemonės: erdvė judėti. 
Rezultatas: “apšilimas”, spendimų priėmimo įgūdžiai. 
 

5.4. pratimas. Aš svajoju…BET… 

Labai vizualus pasidalijimas, gali būti pritaikytas, vietoje rašymo gali būti naudojami paveiksliukai. Dalyviai gali 
iškirpti nuotraukas iš žurnalų, kad iliustruotų savo problemą. 
 
Veikla parodoma dalyviams, kad jie visada gali rasti sprendimą, kaip įtraukti kitus žmones, taip pat kaip rasti kitų 
žmonių palaikymą. Dalyviai išmoks nebijoti klausti patarimų iš kitų žmonių. Dalyviai turėtų sėdėti ratu ir parašyti 
svajonę ir priežastį, kodėl jie negali to realizuoti savo gyvenime. Tada popieriaus lapas perduodamas į dešinę ir 
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kiti asmenys gali pasiūlyti problemos sprendimą: kas, kur ir kaip galėtų ją išspręsti. Žaidimas baigiasi, kai 
popieriaus lapas grįžta ratu „savininkui“. 
 
Reikalingas laikas: 20 minučių. 
Priemonės: popierius, rašikliai. 
Rezultatas: šia veikla siekiama parodyti dalyviams, kad jie visada gali rasti sprendimus; pasitelkti kitus žmones; 
rasti kitų žmonių palaikymą; pažvelgti į problemą kitu kampu. 
 
*šaltinis: Erasmus+ projektas “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy 
needs”(2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 

 

Šaltiniai:  

• Erasmus+ projektas “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local economy 
needs”(2015-2017): http://ideasintoaction.eu/en/ 

• Euroguidance: Methodologinė informacija (2019): http://www.euroguidance.lt/karjeros-
planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga 

 

 
Norėtumėte tęsti?  

Čia rasite kitus mokymosi vadovus ir daugiau informacijos: 
http://www.senpower.eu/ 
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VERSLUMO PRATIMAI – PRIEDAI 

 

1 MODULIS: Apie mane – didžiuojuosi savimi 

1.2. pratimas – Identifikuok savo stiprybes ir tobulinimosi sritis 
 

Modifikacija: kad besimokantiesiems, turintiems sunkumų, būtų lengviau, paruoškite korteles su skirtingais 
asmenybės bruožais (* ieškokite stiprybių ir silpnybių sąrašo prieduose), pvz., „atsakingas” ir pan. 

 

Žaidimo su kortelėmis „Mano stipriosios ir silpnosios pusės” aprašymas 

 

Tikslas: sudaryti savo stipriųjų ir silpnųjų pusių sąrašą. 

Taisyklės: 

Gali žaisti vienas ar daugiau žmonių. 

Tam reikia visų kortelių, rašiklių ir popieriaus. 

Laikas: 30 minučių. 

Procesas: 

1. Pirmiausia naudokite stiprybių korteles, o tik tada silpnybių. 

2. Paimkite 4 stiprybių korteles iš eilės nuo viršaus ir padėkite jas priešais save. Tada paimkite dar vieną kortelę 
iš krūvos. Paimdami kiekvieną naują kortelę nuspręskite, ar norėtumėte pakeisti ją viena iš 4 kortelių. Jūs 
pasirinksite, kurios stiprybės jums labiausiai tinka. 

3. Tęskite tol, kol baigsis krūvoje esančios kortelės. Galiausiai jūs turėsite 4 korteles, kurios, jūsų manymu, 
geriausiai apibūdina jus. Išdėstykite korteles pagal jų reikšmingumą, pradedant nuo to, kuri geriausiai jus 
apibūdina. 

4. Pakartokite 1–3 veiksmus su silpnybių kortelėmis. 

5. Išdėstykite korteles pagal jų reikšmingumą, pradedant nuo silpybės, kuri jus erzina labiausiai. Jei norite, galite 
atskirti silpnybes, pasireiškiančias mokykloje / darbe, ir tas, kurios pasireiškia šeimoje. 

 

Žaidimo rezultatas - dalyviai geriau pažįsta save, žino savo stipriąsias ir silpnąsias puses



 

 

 

Žaidimo su kortomis „Kitų žmonių atsiliepimai apie jūsų stipriąsias puses” aprašymas 

 

- Tikslas: pateikti ir gauti teigiamus atsiliepimus iš kitų dalyvių. 
Sąlygos: 

- Dalyviai turi pažinoti vienas kitą pakankamai gerai. 

- Dalyvių skaičius: 2–6. 

- Reikia visų stiprybių kortelių. 

- Laikas: 30 min. 
Procesas: 

1. Pasiruošimas. Atpausdinkite stiprybių ir silpnybių sąrašą, sukarpykite į korteles. Padėkite 
korteles į krūvelę. 

2. Paimkite vieną kortelę iš krūvelės ir pagalvokite: „Kuriam iš dalyvių labiausiai tinka ši 
savybė?” 

3. Dalyviai vienas po kito traukia korteles ir padeda kortelę priešais asmenį paaiškindami savo 
sprendimą. Jei kortelėje nurodyta stiprybė ne visai tiksliai neatspindi jūsų nuomonę, vis tiek galite 
pateikti ją priešais pasirinktą asmenį, tačiau jūs turite tai paaiškinti. Prireikus, asmuo, gavęs 
kortelę, gali paprašyti paaiškinti, kodėl jūs taip nusprendėte. 

4. Kuomet ištrauktoje kortelėje nurodyta stiprybė netinka nei vienam dalyviui, dėkite kortelę į 
atskirą krūvelę. 

5. Žaidimas tęsiasi tol, kol baigiasi kortelės. Žaidimo rezultatas yra tas, kad dalyviai geriau 
supranta, kaip juos mato aplinkiniai. 

6. Palyginkite ir aptarkite galutinius rezultatus: panašumus ir skirtumus. 



 

 

STIPRYBIŲ SĄRAŠAS 

 

draugiškas 

gebantis prisiimti riziką  

ambicingas 

ramus 

rūpestingas 

atkaklus 

patenkintas 

drąsus 

kūrybingas 

disciplinuotas 

siekiantis žinių 

darbštus 

entuziastingas 

lankstus 

linksmas 

padedantis 

sąžiningas 

idealistas 

įkvėpiantis 

sumanus 

besidomintis 

atviras 

komunikabilus 

kantrus 

atsakingas 

 

 

originalus 

jautrus 

gebantis išklausyti 

optimistiškas 

spontaniškas 

pastovus 

užjaučiantis 

tolerantiškas 

patikimas 

gerbiantis 

praktiškas 

savimi pasitikintis 

nepriklausomas 

vadovaujantis logika 

taktiškas 

nuoširdus 

organizuotas 

kruopštus 

prisitaikantis 

energingas 

bendradarbiaujantis 

empatiškas 

pasišventęs 

orientuotas į tikslą  

stropus 



 

 

SILPNYBIŲ SĄRAŠAS 

 

chaotiškas 

nepatenkintas 

nesąžiningas 

netvarkingas 

nuobodus 

sudėtingas 

nelankstus 

netolerantiškas 

nepastovus 

abejingas 

plepus 

lėtas 

hyperaktyvus 

išsiblaškęs 

keistas 

nepagarbus 

paniūręs 

per daug kritiškas 

per daug jautrus 

neaktyvus 

įkyrus 

sunerimęs 

nusižeminęs 

paviršutiniškas 

neįsitraukęs 

drovus 

nekantrus 

abejingas 

giežtas 

besiskundžiantis 

nemandagus 

tinginys 

neracionalus 

fanatikas 

suglumęs 

agresyvus 

nepastebimas 

per daug emocionalus 

irzlus 

savikritiškas 



 

 

VERSLUMO PRATIMAI – PRIEDAI 
1 MODULIS: Apie mane – didžiuojuosi savimi 

1.3. pratimas – Asmeninių tikslų nustatymas ir jų siekimas 
 

Tikslai Kliūtys Veiksmai 

   

   

   

   



 

 

 

VERSLUMO PRATIMAI – ŠALTINIAI 

1 MODULIS: Apie mane – didžiuojuosi savimi 

1.4. pratimas. Kliūčių įveikimas 

 

Savireguliacijos lentelė – gali būti naudojama nustatant kliūtis ir imantis teigiamų veiksmų 
 

Situacija Mano 
jausmai 

Koks mano 
galutinis tikslas 
– kaip aš noriu 
jaustis 

Ką aš galiu 
kontroliuoti 

Ko aš negaliu 
kontroliuoti 

Rizikos ir 
galima 
pagalba 

Galimi veiksmai 
Išdėstymas laike? 

       



 

 

 

Situacija Mano 
jausmai 

Koks mano 
galutinis tikslas 
– kaip aš noriu 
jaustis 

Ką aš galiu 
kontroliuoti 

Ko aš negaliu 
kontroliuoti 

Rizikos ir 
galima 
pagalba 

Galimi veiksmai 
Išdėstymas laike? 

       



 

 

VERSLUMO PRATIMAI – ŠALTINIAI 
 

2 MODULIS: Apie verslumą 
 

2.1. pratimas. Verslininkų tipai 
 

Kas yra verslinkas? 

Verslininkų tipai 
 

Kiekvienai verslumo kategorijai pateikiami kortelių pavyzdžiai. 

Idealiu atveju tai būtų rodoma besimokantiesiems be užrašo ant kortelės, kad jie turėtų atspėti ar išsiaiškinti 
- kortelės kraštai yra pateikiami ta pačia spalva, kad būtų lengviau atpažinti. Kortelių galite padaryti tiek, kiek 
reikia, naudodami paveiksliukus iš interneto (nepažeidžiant autorių teisių). 

Taip pat gali būti naudinga aptarti skirtingų verslininkų tipų savybes, kurios yra reiklingos, kad tam tikri 
projektai būtų įgyvendinti - t. y., kokių verslininkų tipų reikia, norint įrengti vandens talpyklas Afrikos kaime? 
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EKO VERSLUMAS 
 

EKO VERSLUMAS 
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INOVATYVUS 
 

INOVATYVUS 
 

INOVATYVUS 
 

 

INOVATYVUS 
 

 

INOVATYVUS 
 

 

INOVATYVUS 
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ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE 

 

ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE 
 

ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE 

 

ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE 
 

ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE 
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SKAITMENINIS IKT  
 

SKAITMENINIS IKT  
 

 

SKAITMENINIS IKT  
 

 

SKAITMENINIS IKT  
 

 

SKAITMENINIS IKT  
 

 

SKAITMENINIS IKT  
 

 



 

 

VERSLUMO PRATIMAI – PRIEDAI 
 

2 MODULIS: Apie verslumą 

2.2. pratimas. Apie verslumo savybes  

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

VERSLUMO PRATIMAI – PRIEDAI 
 

3 MODULIS: Verslumo galimybės mokykloje 

3.1. pratimas. Verslo simuliacija 
 

 

 



 

 

VERSLUMO PRATIMAI – PRIEDAI 

3 MODULIS: Verslumo galimybės mokykloje 

3.2. pratimas. Pasinaudojimas pagalba 
 

 
KIEKVIENAM RETKARČIAIS REIKIA PAGALBOS 

 

Šis pratimas padės prisiminti, kuo galima pasikliauti. 

Jie gali pagelbėti vykdant verslo projektą arba išspręsti asmenines problemas. 

Greičiausiai skirtingų žmonių prašysime skirtingos pagalbos 

Užrašykite, kas yra artimiausiai Jūsų ir ko Jūs galėtumėte paprašyti pagalbos. 

Asmeninėms problemoms spręsti naudokite mėlyną rašiklį, o darbo/mokyklos/verslo projekto problemoms – žalią 
rašiklį. 

 



 

 

 

Pagalbos ratas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenė 

Draugai 

Šeima 



 

 

VERSLUMO PRATIMAI – PRIEDAI 

 

5 MODULIS: Veiklos/pratimai, atskleidžiantys verslumo galimybes 

5.1. pratimas. Veikla “apšilimui”- Bendrų interesų ieškojimas 

 
 

1. Kas tau patinka mokykloje? 

2. Kokie tavo pomėgiai? 

3. Kokią paskutinę knygą skaitei? 

4. Koks asmuo tau labiausiai patinka ir kodėl? 

5. Kas tave pastaruoju metu nustebino? 

6. Kokį paskutinį filmą žiūrėjai? 

7. Kaip atrodytų tavo svajonių diena? 



 

 

8. Jeigu taptum mokyklos/įmonės direktoriumi, ką norėtum pakeisti per 
vienerius metus? 

9. Apibūdink save trim žodžiais. 

10. Jeigu galėtum pasirinkti, kur gyventi, kokia tai būtų vieta? 

11. Kam ir už ką esi dėkingas? 

12. Papasakok apie akimirką, kuomet jauteisi sėkmingas, įveikei kažką 
sudėtingo 

13. Jeigu laimėtum milijoną eurų, ką darytum? 

14. Jeigu turėtum labai daug laisvo laiko, kokias veiklas norėtum 
išbandyti? 

 

 


