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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 
Intelektinio produkto 3 (IO3) modulis “Reikalingos žinios”, yra susijęs su: 
- Verslumo kompetencijomis 
- Verslumo įgūdžiais praktikoje 
- Veiklomis / pratimais, susijusiais su verslumo kompetencijų ugdymu. 
Mokymo vadovo tikslas – suteikti lektoriams, mokytojams ir suaugusiesiems besimokantiems priemones 
ir išteklius, ugdant jaunų suaugusiųjų, turinčių SUP, verslumą. 
Šis mokymo vadovas buvo parengtas atsižvelgiant į: 

- Preliminarius tyrimus, kurie buvo atlikti rengiant intelektinį produktą 1 (IO1) 
- Apklausų, atliktų po mokymų įgyvendinant projektą, rezultatus 
- Sesijos, kurių metu buvo diskutuojama ir teikiami pasiūlymai po kiekvienos mokymo veiklos, 

dalyvaujant lektorių komandai ir projekto partneriams. 

Kaip aptarta ankstesniuose „Senpower” intelektiniuose produktuose (žr. www.senpower.eu), vadovo 
tikslas – pritaikyti standartinį verslumo ugdymą besimokantiems turintiems SUP, skatinti besimokančiojo 
verslumą, kad kiekvienas besimokantysis, turintis SUP, turėtų vienodą prieigą prie verslumo ugdymo, 
derinti įvairius didaktinius metodus, kaip mokyti verslumo SUP turinčius besimokančiuosius, ir padėti 
specialistams derinti tiek verslumo ugdymą, tiek atsižvelgti į specialiuosius poreikius. 
 
Norėdami tai padaryti, šis intelektinis produktas 3 (IO3) buvo parengtas, siekiant išspręsti ar pabrėžti šias 
pagrindines problemas: 

- Svarbu pateikti įvairovę kaip pridėtinę vertę verslumo veiklose, o taip pat komandiniame 
darbe, nes įvairūs žmonės perteikia platesnę viziją, lyginant su komandomis, kurias sieja 
giminystės ryšiai ar sudarytos iš panašių asmenybių.  

- Poreikis naudoti įrankius ir turinį, orientuotą į „mokytis darant”, o ne į tradicines (ir 
vienkryptes) metodikas, paremtas mokymąsi klasėje, ilgų tekstų skaitymu ir rašymu. Šia 
prasme lektoriai (arba mokytojai) tampa seminarų ar mokymo sesijų moderatoriais, o jų 
pagrindinė užduotis yra padėti besimokantiesiems daugiau sužinoti. 

Remiantis ankstesniais visų projekto partnerių atliktais tyrimais ir duomenimis, surinktais “Senpower” 
mokymų C1 ir C2 metu, šiame intelektualiniame produkte pateikiamas turinys buvo padalytas į 5 modulius 
ir parengta medžiaga: 
 
1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 
2 modulis: Apie verslumą (pagrindai) 
3 modulis: Verslumo tipai 
4 modulis: Verslumo kompetencijos 
5 modulis: Veiklos/pratimai verslumo kompetencijoms stiprinti 
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Šiame vadove kiekvienai veiklai bus pateikiami šaltiniai, instrukcijos, tikslai, rezultatas, modifikacijos, 
papildomos galimybės ir patarimai, kaip sudominti besimokančiuosius ir juos motyvuoti visos sesijos 
metu. 
 
Siekiant išspręsti aukščiau minėtas pagrindines problemas, buvo apibrėžti šie konkretūs tikslai: 
 

1. Skatinti įvairovę kaip pagrindinį verslumo veiksnį 
2. Skatinti įvairovę kaip kuriančią pridėtinę vertę, dirbant grupėse 
3. Įvairovė ir verslumo galimybės 
4. Žinios apie savo stipriąsias puses ir kaip jas panaudoti 
5. Bendravimo gebėjimų stiprinimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

6 
 

 

Senpower moduliai 
 
C1 
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 
  
C2 
1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 
2 modulis: Apie verslumą (pagrindai) 
3 modulis: Verslumo tipai 
4 modulis: Verslumo kompetencijos 
5 modulis: Veiklos/pratimai verslumo kompetencijoms stiprinti 
 
C3 
1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 
2 modulis: Apie verslumą (pagrindai) 
3 modulis: Kūrybiškas mąstymas ir verslumas 
4 modulis: Problemų sprendimas ir verslumas 
5 modulis: Veiklos/pratimai kūrybiško mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžių, susijusių su verslumu, 
ugdymui 
  
C4 
1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 
2 modulis: Apie verslumą (pagrindai) 
3 modulis: Komandinis darbas ir verslumas 
4 modulis: Eksperimantavimas/rizikos ir verslumas 
5 modulis: Veiklos/pratimai komandinio darbo, eksperimantavimo/rizikų valdymo įgūdžių ugdymui  
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Mąstant už modulio turinio ribų: 
(Besimokančiųjų įtraukimas į projektus gali suteikti daugybę galimybių 
mokyklose) 
 
Geras verslas kyla iš gerų idėjų – novatoriškų būdų išspręsti problemą rinkoje, nesvarbu, ar tai būtų 
gaiviųjų gėrimų ištroškusiems besimokantiesiems ir moderatoriams teikimas. 
Verslininkai turi planuoti, valdyti savo laiką ir valdyti pinigus. Jie turi kurti strategijas ir užmegzti ryšius, kad 
padėtų jiems gauti geriausias žaliavas savo produktams ir turėtų geriausią progą sugeneruoti pozityvius 
atsiliepimus “iš lūpų į lūpas”. 
 
Atliekant pratimus modulyje „Verslininkų tipai”, mes sužinome, kad kai kurie verslininkai gali būti 
įdarbinami, arba dirbantys socialiame ar ekologiniame versle ir pan. Įgūdžiai yra vienodi, tačiau ne visada 
siejami su verslu. Socialiniuose tinkluose ar darbo vietoje taip pat yra galimybių plėtoti pelno siekiančią ar 
ne pelno siekiančią veiklą. 
 
Šiuo moduliu siekiama pagilinti verslumo sampratą ir kartu su besimokančiais ugdyti verslumo įgūdžius, 
siekiant sukurti mažą įmonę. Ateityje ji gali būti vystoma toliau arba ne, tačiau šiuo iššūkiu siekiama 
susisteminti visus reikalingus žingsnius, remiantis projekto metodologija, ištestuota profesinėje 
mokykloje. 
 

Šia prasme moduliai turi bendrą darbo eigą ir, galų gale, visi besimokantieji akivaizdžiai patobulės 
individualiai ar dirbdami grupėje: tai leidžia jiems veiksmingiau atsižvelgti ir tobulinti darbo metodus, o 
taip pat naudoti formuojamąjį vertinimą, naudingą vadovą jų pačių mokymosi procesui. 
 

Šis modulis skatina integruotą besimokančiųjų vystymąsi įvairiose srityse ir yra tinkamas diegti mokymosi 
įstaigose dėl 3 priežasčių: 
Pirmiausia todėl, kad visus darbo procesus sudaro įprastos užduotys. Todėl, kad visi produktai, paslaugos, 
įstaigos ir darbo srautai yra kuriami nuolat ir nuolat. Galiausiai todėl, kad apskritai visi pokyčiai, turintys 
įtakos ir atsirandantys dėl žmogaus veiksmų, ypač naujovės, visada įgyvendinami projekto pavidalu. 
 

Dabar pripažįstama, kad projekto valdymas, tai yra gebėjimas panaudoti verslumo kompetencijas, spręsti 
problemas, suplanuoti ir atlikti darbą bei užtikrinti kokybę viso proceso metu, yra laikomi pagrindiniais 
elementais ir svarbiomis profesinėmis kompetencijomis. Šia prasme šiuo moduliu siekiama integruotai ir 
holistiškai plėtoti kiekvieną iš skirtingų kompetencijų ir žinių sąveikos elementų, pradedant nuo savęs 
pažinimo iki planavimo bei įgyvendinimo, ugdant būtinas bendravimo ir tarpasmeninių santykių įgūdžius. 
 

Kiekvienoje veikloje šiame vadove bus pateikiami tikslai, šaltiniai, instrukcijos ir kiti patarimai bei 
patarimai, kaip pritraukti besimokančiuosius ir motyvuoti jų metu. 
Veiklos turės šiuos pagrindinius tikslus: 

1. Veiklos “apšilimui” / komandos formavimo veiklos; 
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2. Kūrybiniai iššūkiai siekiant sukurti mažą įmonę ir geriau suprasti verslumo 
kompetencijas ir jų pritaikymą praktikoje.  
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Taisyklių nepaisymas – pratimas “apšilimui” 
Šis pratimas buvo pasirinktas dėl jo „pritaikymo grupiniam darbui skirtingo dydžio grupėse”, taip pat 
siekiant „paruošti” besimokančiuosius nuo pat pradžių skatinti juos galvoti apie verslumą. Pratimas yra 
labai interaktyvus, vizualus ir gali remtis skirtingų grupės narių stipriosiomis savybėmis (t. y. rašyti, 
piešti). 

Ši veikla vykdoma apjungiant „darbuotojus” (besimokančius), turinčius skirtingas verslo funkcijas ir 
suskirstant juos į grupes po du ar tris žmones. Galite leisti pasirinkti šiaudelius pagal spalvą, kuri atspindi, 
kokią verslo funkciją jie reprezentuoja. 

Verslo funkcijas gali sudaryti: žmogiškųjų išteklių valdymas, finansai, IT priežiūra, gamyba, sveikata ir sauga 
ir pan. 

Tada kiekvienai grupei suteikiate 10 minučių atsakyti į klausimą: 

Kokių taisyklių jūs turite laikytis eidamas šias pareigas? 

Jie visa tai užrašo ant didelio popieriaus lapo, skirto pastatomai lentai. 

Tada paklauskite 

„Jei galėtumėte panaikinti ar pakeisti visas kvailiausias taisykles, kurios kliudo geriau aptarnauti klientus 
ar tiesiog atlikti darbą, kokios jos būtų ir kaip jūs tai padarytumėte?” 

Kai komandos sugalvos, kaip išspręsti „kvailų taisyklių” dilemą, kiekviena komanda išsirinks vieną 
mėgstamiausią dalyką, kurį užrašys ant lipnaus užrašų lapelio. Tada paprašykite kiekvienos komandos 
užklijuoti tą lipnų užrašų lapelį ant diagramos, kurioje naudojamos dvi ašys: 

1. Lengva įgyvendinti 
2. Tikėtinas poveikis 

Kai visi lapeliai užklijuoti, aptarkite rezultatus su „darbuotojais” ir būkite pasirengę panaikinti kai kurias 
taisykles. Taip pat aptarkite, kodėl dėl kai kurių nesiginčijama ir kodėl. Kaip rašoma Inc.com straipsnyje: 
„Įrodykite, kad norite pasikeisti. Įrodykite, kad darbuotojų įsitraukimas yra veiksmažodis, o ne 
daiktavardis. “Tai labai svarbu norint parodyti, kad darbuotojų indėlis į veiklą, kuri, jų manymu, yra 
neveiksminga, yra vertinama rimtai. Tai taip pat padeda įsitraukti ir leidžia darbuotojams jaustis 
komfortabiliau, atkreipiant jūsų dėmesį į pateikiamas idėjas. 

Tai taip pat gali reikšti, kad iškart turėsite novatoriškus sprendimus iššūkiams. 
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Ne pelno siekianti veikla: Įtraukite besimokančiuosius, atsižvelgdami į jų pomėgius. 
Dažniausiai ne pelno siekiančios veiklos vykdomos paaukotų lėšų dėka. Besimokantieji gali išmokti rinkti 
lėšas glaudžiai bendradarbiaudami su ne pelno siekiančia organizacija ar net patys savarankiškai. 
 
Pasinaudokite minčių žemėlapiu (modulyje 2) suskirstykite besimokančiuosius į komandas ir leiskite jiems 
patiems identifikuoti galimybes. Gali dvi grupės koncentruotis ties šaltiniais “mokykloje” ir dvi grupės - “už 
mokyklos ribų”. 
 
Jie turėtų pradėti nuo projekto pavadinimo centre, o tada suplanuoti savo kryptis, naudojant minčių 
žemėlapio sistemą. 
 
Idėjos atšakos minčių žemėlapyje gali būti – pavyzdžiui: 
Žmonės 
Pinigai 
Ištekliai 
Pastatai 
Teisinė bazė 
Rinka 
 
Tada besimokantieji gali pristatyti savo projektą tarsi potencialiems investuotojams. 
Kuris bus finansuojamas?  
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1 modulis: Apie mane – Didžiuojuosi savimi (Verslumo kompetencijos) 

1.1 pratimas. Man, aš pats ir voratinklis 
 
Šia veikla atsižvelgiama į žmonių, turinčių specifinių mokymosi sunkumų, poreikius – darbas vyksta 
grupėse, interaktyvus, rašyti reikia minimaliai, t.y. varnele pažymimi atsakymai. Galimybės dalintis 
informacija, jutiminė veikla, naudojama vaizdinė medžiaga ir užsiėmimų metu judama. Veikla yra 
trumpa, etapinė ir tinkama esant skirtingam koncentracijos lygiui. 
 
Šia “apšilimo” veikla siekiama išmokti besimokančiuosius pažinti vieni kitus, kad būtų suformuota verslo 
komanda. Jie parenkami atsitiktine tvarka ir visi atlieka DDTA testus ir užpildo matricą. 
Remiantis rezultatais, kiekvienas dalyvis turės prieigą prie kiekvieno verslininko profilio, bus skatinamos 
diskusijos. Tada kiekvienoje grupėje bus pasirinktos pareigos įmonėje. 
 
Šaltinis: DDTA testai / klausimynai (doc. C3_M1_01) ir pavyzdinė lentelė / matrica (doc. C3_M1_02) (žr. 
priedus žemiau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Šaltinis:  DDTA tests / Surveys: Michael Gessler & Jürgen Uhlig-Schoenian, (Project Management: 
Setting the Standards, 2011) 
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Vardas: ___________________________________ 
 
A Man patinka 

imtis 
iniciatyvos 

 Man patinka 
generuoti 
naujas idėjas 

 Man 
patinka 
dirbti su 
kitais 
žmonėmis 

 Man patinka 
įsigilinti į 
detales ir 
išsiaiškinti 
viską iki 
smulkmenų 

 

B Man svarbu 
greitai 
pasiekti 
tikslus 

 Man svarbu 
pritaikyti 
naujus 
požiūrius ir 
rasti naujus 
sprendimus 

 Gera 
darbinė 
atmosfera 
yra man 
svarbi 

 Man svarbu, 
kad darbas 
būtų 
atliekamas 
pagal 
taisykles ir 
kruopščiai 

 

C Man lengva 
prisiimti 
atsakomybes 

 Man lengva 
generuoti 
naujas idėjas 
ir jas vystyti 

 Man dažnai 
patinka 
prisidėti 
prie kitų 
žmonių 
idėjų 

 Man lengva 
objektyviai 
vertinti, 
remiantis 
faktais  

 

D Kartais kiti 
žmonės gali 
jausti, kad aš 
per daug 
dominuojantis 

 Kartais kiti 
žmonės gali 
galvoti, kad aš 
nenurimstantis 

 Kartais kiti 
žmonės gali 
manyti, kad 
aš esu per 
daug save 
tausojantis 

 Kartais kiti 
žmonės gali 
manyti, jog 
aš esu per 
daug 
sąžiningas 

 

E Man 
nepatinka 
nieko neveikti 

 Aš nemėgstu 
rutinos 

 Man 
nepatinka 
diskusijos 

 Nemėgstu 
skubėti 

 

F Man svarbus 
komandos 
progresas 

 Man svarbu, 
kad komandą 
sudarytų 
skirtingi 
žmonės 

 Man svarbi 
bendra 
komandos 
atmosfera 

 Man svarbus 
komandos 
stropumas 

 

 Iš viso Vyk  Iš viso Vyst  Iš viso K  Iš viso A  

DDTA testai / klausimynai (doc. C3_M1_01) 
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1.2 pratimas (Man, aš pats ir voratinklis) 
Pasirinktas dėl galimybės parodyti savo stipriąsias puses, siekiant pakelti savivertę. Ir sugebėjimas 
pastebėti, kad visi žmonės yra skirtingi, tačiau visi vienodai svarbūs, kuomet dirbama drauge. 

 
Šaltiniai - DDTA testai / klausimynai (doc. C3_M1_01) ir pavyzdinė lentelė / marica (doc. C3_M1_02)  
Kiekvienas dalyvis turėtų perskaityti klausimus (Doc. C3_M1_01) ir pažymėti horizontalioje eilutėje 
teiginius, sunumeruotus nuo 1 iki 4. Skaičiai negali kartotis, kadangi jie nusako prioritetus.  
Kuomet pažymimos eiluttės, galima susumuoti rezultatus vertikaliai. 
 
Kiekviena suma bus perkelta į modelio tinklelį (Doc. C3_M1_02- žr. žemiau), kuris leidžia perteikti grafiškai 
(voratinklyje) atskleidžiant kiekvieną dalyvį kaip verslią asmenybę. 
Trukmė: 15 minučių (klausimynai ir pavyzdinė matrica) + 10 minučių (dalijimasis patirtimi). 
 
Tikslai: savęs pažinimas, verslumo profilio įsivertinimas, supratimas, kad komandoje visi įgūdžiai yra 
reikalingi ir svarbūs. 
 
Mentorius sesijos pabaigoje turėtų skatinti diskusijas ir paskatinti besimokančius asmenis, remiantis 
rezultatais, surasti „vidinį genialumą”, tai ypač naudinga, nes kalbame apie besimokančiuosius su 
specialiaisiais poreikiais. 
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C2 – M1 
2 pratimas: 
 
Vardas: ___________________________________________________ 
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Kokie yra kitų tavo komandos narių profiliai? 
 
 

Vykdytojai: 
 
 
 
Vystytojai: 
 
 
 
Komandos žaidėjai: 
 
 
 
 
Analitikai: 
 
 
 
 

 
Trumpa informacija moderatoriui… 
 
 
Vykdytojai mėgsta prisiimti iniciatyvą, todėl kartais jie gali pasirodyti dominuojantys. Vykdytojai prisiima 
atsakomybę ir jiems svarbus progresas komandoje. Jie orientuoti į tikslą, orientuojasi į rezultatą ir nemėgsta, 
kai kiti dykinėja ar tinginiauja. 
 
Vystytojai nori plėtoti naujas idėjas ir taip pat yra pasirengę žengti naujais keliais. Jiems labai lengva 
pateikti netradicinius pasiūlymus. Kasdienybė ir nuobodulys jiems nepatinka. Dėl šios priežasties kartais 
kiti gali laikyi juos nenurimstančiais. Vystytojai yra kūrybingi ir jiems svarbu, kad komandą sudarytų 
įvairūs žmonės. 
 
Komandos žaidėjams patinka dirbti drauge su kitais, jie yra pasirengę kompromisui. Jiems labai svarbi 
gera darbo atmosfera, todėl jie vengia prieštaravimų ir diskusijų. Kitiems kartais jie gali atrodyti šiek tiek 
save tausojantys. 
 
Analitikai dirba organizuotai, laikydamasis taisyklių, ir tikisi, jog kiti komandos nariai elgsis panašiai. Dėl 
šios priežasties jie nemėgsta dirbti skubėdami ar spręsti neaiškias situacijas. Analitikai yra sąžiningi ir 
stengiasi dalykus vertinti objektyviai. 
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2 modulis: Apie verslumą (pagrindai) 

2.1 pratimas “Nėra krizės!” 

 
Šie pratimai skatina tobulėjimą šiose srityse: 
Kūrybinis mąstymas ir problemų sprendimas, vizualinis, nebūtinai rašytinis, pritaikomas atsižvelgiant į 
koncentracijos trukmę, interaktyvus, trumpalaikės darbinės atminties gerinimas (vykdomoji funkcija) 

 
Įvadinė “apšilimo” veikla: 
 
Iš abėcėlės kortelių rinkinio atsitiktinai pasirinkite 3–4 abėcėlės raides arba iš anksto užrašykite raides ant 
popieriaus lapelių / lipnių lapelių. Kiekviena grupė turėtų nutarti, kokį sakinį ji suformuos su tomis 
raidėmis. Taip skatinamas kūrybinis mąstymas ir suteikiamas besimokantiesiems suvokimas, kad 
atsitiktinumai gali paslėpti galimybes sukurti ką nors naujo. Pranešėjas / grupės lyderis pasidalins 
rezultatais su visa grupe. 
Kiekvienai grupei / asmeniui: 5 minutės. 
 

Įvadinė “apšilimo” veikla (alternatyva):  
 
Surinkite 5 skirtingų rūšių daiktus, tokius kaip puodelis, rašiklis, butelis, aplankas ar laikrodis. Paprašykite 
besimokančiųjų išvardyti įvairius šių objektų naudojimo būdus, tačiau labiau kūrybiškus. Pvz., puodelis gali 
būti naudojamas kaip papuošalų dėžutė, arba aplankas gali būti naudojamas kaip padėkliukas. Skatinkite 
juos sugalvoti juokingus ir kūrybingus atsakymus. Nustebs pamatę pateiktų atsakymų įvairovę. 
Kiekvienai grupei: 10 minučių (8 + 2) diskusijai ir pristatymui. 
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2 modulis: Kaip įkurti įmonę: 

2.2 pratimas. SSGG analizės lentelė 

 
Priemonės: SSGG (SWOT) analizės lentelė (žr. žemiau), rašikliai /pieštukai, popieriaus lapai. 
 
Remdamiesi ankstesniais testais išsiaiškinkite, kas yra verslininkas, suteikdami galimybę “įkurti” įmonę, 
įgyvendinančią tris skirtingas veiklas: 
 

1. tikslų nustatymas; 
2. pradinė rinkos analizė / SSGG analizė; 
3. logotipo sukūrimas. 
 

Kiekviena grupė (4-5 žmonės) turėtų aptarti ir surašyti galimo verslumo idėjas popieriaus lape, kokius 
tikslus ketina numatyti ir kokių išteklių jiems reikia, o taip pat turėtų sukurti tos įmonės įvaizdį. 
 
Kaip alternatyva, kalbant apie logotipo sukūrimą, grupė gali apibūdinti pagrindinius bruožus, kurie turėtų 
sudaryti įmonės logotipą (idėjos, formos, spalvos) 
Po 60 minučių jie turės dar 5 minutes (vienai grupei), kad galėtų kūrybiškai pasidalyti įmonės idėja, kokią 
situaciją / problemą jie nori išspręsti ir kas lėmė tokį pasirinkimą. 
 
Mentorius sesijos pabaigoje turėtų sustiprinti mintį, kad krizinės situacijos suteikia galimybes, 
pasidalydamas simboline fraze ar vaizdo įrašu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

18 
 

 

 
SSGG ANALIZĖS SU SANTRAUKA LENTELĖ 

VIDINIAI VEIKSNIAI 
STIPRYBĖS (+) SILPNYBĖS (-) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
IŠORINIAI VEIKSNIAI 

GALIMYBĖS (+) GRĖSMĖS (-) 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANALIZĖS SANTRAUKA 
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3 modulis: Verslumo tipai 

3.1 pratimas: vienas tikslas penkiose skirtingose aplinkose 

 
Šiame pratime veiklos reiklauja trumpo susikaupimo, skatinančios diskusijas, sąveiką ir dalijimąsi 
idėjomis. Čia reikia tik piešti, o ne rašyti, ir tai suteikia galimybę priimti sprendimus demonstruojant 
mąstymo procesus. Besimokantieji gali naudoti šį modulį derybų ir komunikacijos įgūdžiams lavinti. 
 
Veikla nebūtinai turi būti pelno siekianti. Verslininkas yra tas, kuris sutelkia įgūdžius, žinias ir išteklius. Yra 
keletas verslumo rūšių ir svarbu, kad besimokantieji suprastų kiekvienos jų trūkumus ir galimybes. 
 
Kaip įkurti įmonę…skirtingose srityse: 
 
Šia veikla siekiama gerinti besimokančiųjų suvokimą apie skirtingas aplinkas, kuriose jie gali veikti 
verslininkai, ir kaip įveikti sunkumus, norint jais būti. 
 
Priemonės: scenarijus (15m), spalvoti flomasteriai, popieriaus lapai. 
 
Bus penkios skirtingos situacijos (aplinkos), kuriose sukurtos įmonės turėtų prisitaikyti, kad pasiektų savo 
tikslus. Kiekviena grupė gali šiek tiek pakeisti savo tikslus, paslaugas ar produktus pagal kiekvieną 
scenarijų. Įmonėms neprivaloma siekti pelno, nes galima užsiimti socialiniu verslu. 
 
Kiekviena grupė gali nupiešti penkis scenarijus: dykuma, atogrąžų sala, poliarinis ledkalnis, senamiestis ar 
bauginantis mėnesienos peizažas. 
 
Kiekvienas scenarijus bus aplinka, kurioje jie valdys savo įmonę ir turės prie jos prisitaikyti. Norėdami tai 
padaryti, kiekviena grupė turėtų nustatyti: 
 

- Kokia yra visuomenė? 

- Kokie yra poreikiai, atsižvelgiant į situaciją? 

- Kokių išteklių reikės? 

- Kokius pagrindinius pokyčius jie turės padaryti? 

- Ar įmonė bus pelninga / galės išsilaikyti? Kodėl? 

- Kokie yra jūsų verslo / organizacijos pranašumai vertinat: 

Socialinį, ekologinį, kultūrinį, technologinį poveikį? 

Kiekviena grupė turės 10 minučių darbui su kiekviena iš penkių aplinkų ir įsigilinti į iššūkius, kuriuos kelia 
kiekviena. Po to kiekviena grupė pateiks savo problemų sprendimus ir diskutuos su kitais, ar įmanoma, 
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patobulintų savo idėjas. Kiekviena grupė turės užrašyti pakeitimus, kad įmonė prisitaikytų prie 
kiekvienos aplinkos. 
 
Kiekviena grupė taip pat užrašys kiekvieno scenarijaus dalyvių analizę (5 minutės kiekvienam scenarijui / 
grupei) 
 
Sesijos pabaigoje, mentorius užakcentuos, kad yra keletas verslumo rūšių, įskaitant socialinį verslą, kurio 
tikslas nėra siekti pelno. 
Reikėtų pateikti vaizdo įrašą arba trumpą istoriją, kad besimokantieji galėtų suprasti, kad nepaisant verslo 
srities, įmonė gali imtis socialinio verslo. 
 
Papildomas šaltinis: https://www.entrepreneur.com/article/244210 
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4 modulis: Verslumo kompetencijos 

 
Šiame modulyje gilinamasi į įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia sėkmingam verslininkui. Veikla, 
žaidimai ir pratimai yra parinkti taip, kad būtų įgalintas patirtinis mokymasis ir leistų besimokantiesiems 
nustatyti kompetencijas ir savo įgūdžius. 
 
Šiomis veiklomis ugdomas komandos formavimas / komandinis darbas, bendravimas, derybos, išteklių 
naudojimas, sprendimų priėmimas, sensoriniai gebėjimai, šiek tiek konkuravimo, nors kiekvienoje 
grupėje reikalingas bendradarbiavimas ir dalijimasis idėjomis. Besimokantieji turi galimybę atpažinti 
savo teigiamas savybes ir prigimtinį vaidmenį dirbant grupėje / komandoje 

 
4.1 pratimas: Įžanginė “apšilimo” veikla – zefyro iššūkis 
Zefyro iššūkis yra veikla, skatinanti besimokančiuosius labiau vertinti planavimą, diskusijas bei komandinį 
darbą. 
Statomas bokštas iš spageti makaronų (20), virvės (0,5 m), lipnios juostos (0,5 m) ir zefyro. Zefyras turėtų 
būti bokšto viršuje. Laimėjusi komanda yra ta, kuri per nustatytą laiką gali pastatyti aukščiausią bokštą. 
Numatomas laikas: 20–25 minutės. 
Po to kiekviena grupė pateiks rezultatą ir turėtų apgalvoti, ką turėjo padaryti kitaip, ar strategija buvo 
efektyvi ir kodėl (15 minučių). Kiekviena grupė turėtų užsirašyti pagrindines šio pratimo išvadas (5 
minutės). 
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4.2 pratimas - Toksinės atliekos 

‘Toksinės atliekos’ - skatinamas problemų sprendimas dirbant komandoje ir dirbant kartu. 

Ši veikla yra naudinga ugdant kūrybinius požiūrius, stiprią motorinę koordinaciją ir gebėjimą dirbti 
grupėje, tačiau kiekvienam jų reikia specifinių vaidmenų.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Toksinės atliekos – 6 žmonėms –  
2 plastikiniai puodeliai (vienas puodelis kito viduje   
suteiks puodeliui tvirtumo).  
2 metrų ilgio virvelių,  
2 maži rutuliukai, arba keli ryžiai, cukrus ar pan 
Kanceliarinių gumyčių 
2 metrų virvės, kad būtų sudarytas apskritimas  
(žr. paveikslėlį) 
 
Norėdami atlikti sudėtingesnį pratimą, naudokite kibirėlius, o ne puodelius 
 
Lengvesniam pratimui naudokite virvę, kad ant žemės būtų sudarytas mažiausiai 40 cm skersmens 
apskritimas, kuris parodytų toksiškų atliekų radiacijos zoną. Kuo didesnė radiacijos zona, tuo sudėtingesnė 
veikla. 

Padėkite puodelį radiacijos zonos centre 
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Kitą puodelį ar kibirėlį padėkite maždaug 1-1,5 metro atstumu (neutralizavimo puodelis / 
kibirėlis). Kuo didesnis atstumas, tuo sunkiau atlikti. Užpildykite jį vandeniu, ryžiais ar kamuoliukais, kas 
susidarys toksines atliekas. 

Visą kitą įrangą, t. y. tamprią virvę, virves ir kitas klaidinančias priemones (jei to reikia) sudėkite į krūvą 
šalia kitų reikalingų išteklių. 

 
Instrukcija 
Grupės užduotis yra išsiaiškinti, kaip toksines atliekas iš kibirėlio / puodelio perpilti į kitą kibirėlį / puodelį, 
kur jie bus „neutralizuoti”, naudojant tik turimą įrangą ir per tam tikrą laiką. (Po 20 minučių atliekos sprogs 
ir sunaikins pasaulį, jei jos nebus neutralizuotos). 

Kiekvienas, kuris įkiš ranką į puodelį ar ranka pateks virš radiacijos zonos, bus sužeistas ir netgi gali mirti, 
o išsiliejimas sukels dalinę mirtį ir sunaikinimą. Todėl grupė turėtų stengtis išgelbėti pasaulį ir tai padaryti 
nesužeisdama nė vieno grupės nario. 

Virvės apskritimas žymi spinduliuotės zoną, atsirandančią iš toksiškų atliekų, esančių kibirėlyje / puodelyje. 
Pabrėžkite, kad visi, kur jie eina, turi išlaikyti atstumą (apskritimo spinduliu) nuo toksiškų atliekų, kitaip jie 
bus sunkiai sužeisti, pavyzdžiui, praras galūnę ar net mirs. 

Suteikite grupei šiek tiek laiko planavimui nesiimant jokių veiksmų, pvz. 5 min. Tada paleiskite laikrodį ir 
nurodykite, kad laikas veikti, pvz., 15 ar 20 minučių. 

 

Atmintinė moderatoriui 
Toksinės atliekos nėra lengvas pratimas, ir daugumai grupių greičiausiai reikės šiek tiek pagelbėti pratimo 
eigoje. 

Sprendimas apima virvelių pritvirtinimą prie kanceliarinių gumyčių (žr. paveikslėlį aukščiau), tada 
nukreipiant virvelėmis, kad būtų galima sėdėti ir patraukti toksiškų atliekų kibirėlį / puodelį. Tuomet, 
visiems patraukus už virvelės, gerai suderinus ir atsargiai, toksinių atliekų kibirėlį/puodelį galima pakelti, 
judinti ir perpilti į tuščią neutralizuojantį indą. 

Jei kas nors pažeidžia apskritimo nurodytą toksiškų atliekų zoną, atlikite atitinkamą bausmę, pvz., netenka 
galūnių (rankos už nugaros) ar funkcijos (pvz., užsimerkia, jei galva patenka į zoną) ir taip atlieka pratimą 
likusį laiką. Jei į zoną patenka visas žmogus, jis miršta ir toliau turi ramiai sėdėti. 

Jei grupė stengiasi išsiaiškinti, ką daryti, sustabdykite veiksmus ir padėkite jiems diskutuoti. 

Jei grupė visiškai išpila atliekas, papasakokite apie katastrofišką nesėkmę (visi miršta), pakvieskite juos 
aptarti, kas nutiko blogai ir kaip jie gali padaryti geriau, tada užpildykite konteinerį ir leiskite jiems dar 
kartą pabandyti. 

Idėjos, kaip įvairinti veiklos sudėtingumą: 

Koreguokite laiką 

Koreguokite atstumą tarp kibirėlių / puodelių 

Tarp kibirėlių / puodelių padėkite kliūtis 

Į galimą naudoti įrangą įtraukite klaidinančias priemones 

 

Idėjų apdorojimas 
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Atliekant pratimą visada yra daug svarbios komunikacijos elementų ir sprendimų, kurie nulemia 
gerus rezultatus. 

Pratimas natūraliai atskleis procesus ir problemas, susijusias su daugeliu komandinio darbo aspektų, 
įskaitant bendradarbiavimą, bendravimą, pasitikėjimą, įgalinimą, rizikos prisiėmimą, palaikymą, problemų 
sprendimą, sprendimų priėmimą ir lyderystę. 

Gali būti nufilmuojama, kad vėliau būtų galima analizuoti ir aptarti. 

Kaip grupei sekėsi? pvz., apsvarstykite: 

Kiek laiko tai užtruko? 

Ar išsiliejo atliekos? 

Ar buvo kokių sužeidimų? (Dažnai pratimui pasibaigus, euforijoje esantys besimokantieji pamiršta 
savo klaidas ir, atrodo, nesijaudina dėl traumų ir mirčių, kilusių dėl neatsargumo. Įsitikinkite, kad 
objektyviai įvertinami rezultatai – jie retai būna „tobuli“.) 

Kaip grupė susidorojo su šiuo iššūkiu? (pvz., iš 10?) 

Kokia buvo pradinė grupės reakcija? 

Kokių įgūdžių prireikė, kad grupė sėkmingai įvykdytų užduotį? 

Kokias išorinis stebėtojas būtų matęs stipriąsias ir silpnąsias grupės puses? 

Kaip grupė sugalvojo geriausias savo idėjas? 

Ką kiekvienas grupės narys sužinojo apie save kaip apie grupės narį? 

Kokių pamokų grupė išmoko šio pratimo metu, kurias būtų galima pritaikyti būsimose situacijose? 
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4.3 pratimas. Kaip įkurti įmonę 
Trukmė: 30 minučių 

 
Aplinkos analizė yra būtina visoms naujoms įmonėms. Kiekviena grupė turėtų pamatyti galimybes ir 
iššūkius bei juos užfiksuoti (Doc. C3_M4_04 & C3_M4_05 - analizė ir suinteresuotojų matrica). (žr. žemiau) 
 
Pirmajame pateiktame dokumente (C2_04_01) besimokantieji turėtų užregistruoti visas suinteresuotas 
šalis: subjektus (asmenis ar įmones), dalyvaujančius projekte: kiekvienas ratas parodys tiesioginį ir 
netiesioginį kontekstą. Pirmame rate dalyvis turi nurodyti subjektus, kuriems projektas daro tiesioginį 
poveikį; antrame – reikia identifikuoti subjektus, kuriuos paveikė projekto rezultatai. 
 
Antrame dokumente (C3_M4_02) bus išvardytos suinteresuotosios šalys (atsižvelgiant į jų svarbą projekto 
plėtrai), o kiekvienam dalyvis paskirs balą. Ant x ašies (vertikaliai) bus pažymėti tie, kurie daro įtaką 
projektui (pvz., sprendimų priėmėjai). 
 
Y ašyje (horizontaliai) bus pažymėti tie, kuriems projektas daro įtaką (pvz., gamyklos darbuotojai). Idėja 
yra ta, kad besimokantieji iki projekto pabaigos turėtų susidaryti vaizdą apie projekte dalyvaujančius 
žmones ir jų „svarbą hierarchijoje” tobulinant projekto idėją. 
Kiekvieno suinteresuotojo asmens “požiūris” bus pažymėtas taip: 
++ labai pozityvus 
+ pozityvus 
0 neutralus 
- neigiamas 
- - labai neigiamas 
 
Besimokantieji turėtų galvoti apie projekto įgyvendinimo pasekmes suinteresuotosioms šalims, vaidmenį, 
kurį jie atliks, ir ką jie laimės sėkmingai įgyvendinę projektą / ką jie praras, jei projektas bus nesėkmingas. 
 
Idėja yra patobulinti besimokančiųjų rizikos vertinimą ir parodyti partnerysčių kūrimo svarbą. Naujos 
įmonės turėtų sutelkti dėmesį į komunikacijos ir verslo įgūdžius, kad būtų skatinamas tiesioginis keitimasis 
paslaugomis, ir mažesnes veiklos / finansavimo išlaidas. 
 
Mentorius turėtų skatinti besimokančiuosius pristatyti savo analizę ir komandinio darbo rezultatus (5 
minutės vienai grupei). Po to turėtų pabrėžti, kad komandinis darbas yra pagrindinė kompetencija. Tačiau 
visas komandinis darbas priklauso nuo asmeninių savybių: atkaklumo, sugebėjimo pasirinkti, investicijų 
grąžos laukimo (ar ne), aukojimosi ir motyvacijos, kurią dalyviai turi kažkam ar tikslui pasiekti. 
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C3 – M4 – 4 pratimas: 
Verslumo projektų tiesioginis ir netiesioginis kontekstas: 
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C3 – M4 – 5 pratimas: 
Rizikos, suinteresuotieji ir įtaka verslumo projektui: 
 
 
 
 
AUKŠTA 
 
 
 

   

 
 
VIDUTINĖ 
 
 
 

   

 
 
 
ŽEMA 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
ŽEMA 

 
VIDUTINĖ 

 
AUKŠTA 

    
 
Vertikaliojoje ašyje turėtų būti pažymėti ir sunumeruoti suinteresuotieji subjektai atsižvelgiant į jų 
įtaką projektui. 
Horizontalioje ašyje turėtų būti pažymėtos ir sunumeruotos suinteresuotosios šalys pagal tai, kokį 
poveikį jūsų projektas patirs.  
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5 modulis: Žaidimai/pratimai verslumo komptetencijoms ugdyti  

 
Šioje dalyje besimokantieji gali bendradarbiauti grupėse ir individualiai. Pratime naudojami vizualiniai 
įgūdžiai, jame gali būti naudojami paveikslėliai, gali būti rašytinės ar žodinės formos ir sustiprina 
empatiją bei socialinį verslumą. Užduoties kalba ir dėmesys sutelkiamas į “akimirkas”, t. y. naudojamos 
technologijos, kurios besimokantiesiems bus žinomos (ipad, pasakojimai). 
 

5.1 pratimas iPath (iKelias) 
Pagrindinis kiekvienos grupės / įmonės tikslas yra išanalizuoti sėkmės kelią ir tai, ko reikia atsižvelgiant į 
anksčiau apibrėžtus tikslus. Dar daugiau, palaikoma idėja, kad problemų sprendimo ir verslumo gebėjimų 
nėra išmokstama, o jie yra praktikuojami ir tobulinami per praktiką. 
 
Šios veiklos idėja yra sustiprinti mintį, kad naujovės turi išspręsti tam tikrą žmogaus problemą. 
 
Priemonės: popieriaus lapai, rašikliai ir spalvoti pieštukai 
 
Iš pradžių besimokančiųjų prašoma dirbti individualiai (5 minutes) ir galvoti apie problemą ar 
nepatogumus, su kuriais dažnai susiduria pažįstami žmonės. Mentorius turėtų padėti jiems sutelkti dėmesį 
į konkrečias problemas (pvz., žmonėms su negalia, besimokantiesiems su specialiaisiais poreikiais) arba 
konkrečiose situacijose (pvz., besivystančiose šalyse, šalyse po konflikto). Kiekvienas dalyvis turėtų 
pateikti savo išvadas, parašytas, nupieštas arba išreikštas žodžiu, atsižvelgiant į konkrečios grupės 
poreikius arba asmeninį dalyvio pasirinkimą. 
 
Besimokančiųjų prašoma suburti komandas iš 4-5 žmonių kiekvienoje grupėje, kartu aptarti kiekvieną jų 
idėją ir nuspręsti, kurią geriausiai išspręsti pasitelkiant išmaniojo telefono programą, duodama laiko 
mažiausiai 15 minučių. 
 
Kitas žingsnis – jie turi nupiešti didelę „iPad” struktūrą lape ir nubraižyti programos sąsają. (10 minučių) 
Kiekviena komanda visai grupei pristato žmogaus problemą, kurią jie siekė išspręsti, ir savo mobiliosios 
programos sprendimą. Kitos grupės turėtų būti pakviestos pakomentuoti, kaip patobulinti kitų grupių 
mobiliąsias programas. (5 minutės vienai grupei) 
 
Užsiėmimo pabaigoje konsultantas turėtų sutelkti dėmesį į dvi pagrindines verslumo savybes: asmeninė 
intuicija, idėjos ir įsitikinimai yra pagrindiniai dalykai norint tapti verslininku. Kita vertus, geriausios 
naujovės ir geriausi rezultatai gaunami dirbant komandoje, nes jie atspindi keletą požiūrių ir leidžia 
analizuoti tikras problemas. 
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5.2 pratimas. iiiiilgas kelias į sėkmę…  
Šis pratimas pasirinktas dėl to, kad yra labai vizualus ir taktilinis, naudojant realius objektus. Tai skatina 
grupinį darbą ir dalijimąsi idėjomis. 

 
Priemonės: Kelio dizainas, lėlių, akmenų ir žibintų iškarpos, klijai bei rašikliai/pieštukai. 
Eiga: Kiekvienam dalyviui yra duodamas paveikslėlis, kur pavaizduotas kelias ir kalnai, keletas lėlių ar iš 
popieriaus iškirptų lėlių, piešinių, kur atvaizduojami akmenys ir žibintai. 
 
Kiekvienas dalyvis/grupė turėtų: 
 
Parašyti ant kalnų, koks yra jūsų asmeninis projektas, ką norite pasiekti? 
Ant didelio popieriaus lapo nubrėžti kelią. 
Užklijuoti arba nupiešti lėlę, kuri simbolizuotų praeitį, kur nors ant kelio. 
Užklijuoti antrą lėlę toje kelio vietoje, kur yra šiandien. 
Užklijuoti arba uždėti akmenis, kurie reiškia, struktūrines kliūtis, kurios trukdo patekti ten, kur norite. 
Įvardinti akmenis. 
Padėti žibintus, reikšmingus daiktus, įrankius, kuriuos vis dar reikia įveikti ir pasiekti kalnus, įvardinti 
žibintus. 
Visi turi peržvelgti kitų kelią į sėkmę. Kiekviena asmenų grupė turi įvardinti bent tris idėjas, kaip įveikti 
kliūtis ir pasiekti tikslą. 
Tada jie turėtų suprasti, kad mokymasis ir sėkmės siekimas yra procesas, kad svarbiausia yra judėti į priekį 
ir svarbu, kad būtų aišku, ką norima pasiekti, kokios yra dažniausios kliūtys, kokias dažniausias idėjas 
norima įgyvendinti. 
Galų gale mentorius turėtų visiems verslininkams paaiškinti, kad sėkmės pagrindas yra nuolatinis 
kvalifikacijos tobulinimas ir mokymasis, naujausios žinios, būti pasirengus naujovėms ir revoliucijai darbo 
rinkoje. Ši veikla turėtų vykti mažiausiai 30 minučių prieš diskusiją. 

 
5.3 pratimas – pokalbis šešėlyje 
Pasirinktas klausymo įgūdžiams, įtakos galios ir tolerancijos ugdymui. Šis pratimas yra ir vizualus, jei 
naudojamos kortelės, ir interaktyvus 
 
Priemonės 
Kortelės/lapeliai su specifiniais objektais, kontekstu ir istoriniais faktais, pastatoma lenta / popieraus lapai, 
rašikliai / spalvoti pieštukai. 
 
Skirtingų požiūrių supratimas yra puikus būdas įsigilinti į dalyką / temą. Visiems besimokantiesiems 
sudaromi charakterio aprašai: gali būti lytis, amžius, šeimyninė padėtis (vedęs, vienišas, kiek turi vaikų ir 
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t. t.), profesija, išsilavinimas ir svarbūs gyvenimo įvykiai. Taip pat grupei pateikiami istoriniai 
įvykiai ar panaši tema. Vietoj šių kortelių su informacija besimokantiesiems gali būti pateikti specifiniai 
paveikslėliai. 
 
 
Besimokantieji, bendradarbiaudami tarpusavyje, gali sudaryti tapatybės diagramas, kad nustatytų savo 
personažo požiūrį (20 minučių vienam personažui) 
Tada jie gali tinkamai pademonstruoti savo charakterį „pokalbyje šešėlyje”: kiekvienas dalyvis neturi 
pamiršti sutikti ar pagarbiai nesutikti su perteikiama nuomone! Skirkite bent 15 minučių pokalbiui. 
  
Pabaigoje mentorius turėtų skatinti suvokti, kad skirtingi požiūriai (ir asmeninė darna), taip pat gebėjimas 
ginti savo argumentus ir gerbti kitų požiūrį yra būtini verslumo dvasiai! 
 

5.4 pratimas. Jenga bokštas  
Ši veikla skirta bendravimui, dizainui ir kūrybai bei stebėjimui – pagrindinėms verslininko 
kompetencijoms. Puikus pratimas, skirtas vaizdinei darbinei atminčiai, komandiniam darbui ir mąstymo 
modeliavimui. 
 
Naudinga praktikuojant darbinę atmintį, bendravimą, kūrybiškumą.           
                                             

Jums reikės vienos dėžutės Jenga kaladėlių ir nedidelės 
užsklandos 
Būtų gerai turėti daug vietos, kad žmonės negalėtų girdėti 
vieni kitų 
 

Padalinkite komandas į 
1. Direktoriai / kūrėjai, 
2. Operacijų vadovai 
3. Prižiūrėtojai 
4. Vykdytojai 
 
Kai direktorius parengia savo modelį, jis kviečia operacijų vadovą apžiūrėti 1 minutę – tada operacijų 
vadovas žodžiu praneša prižiūrėtojui, ką matė. Savo ruožtu prižiūrėtojas privalo nurodyti vykdytojui 
sukurti tokį pat modelį. 
Labai retai galutinis modelis yra teisingas – ir kuo sudėtingesnis, tuo sunkiau jį atkartoti. 
Diskusija – kaip būtų galima patobulinti šią komunikacijos sistemą – kas būtų, jei jūs būtumėte įmonė, 
turinti gamybos liniją, ar būtų blogai surinktas produktas? 
Tada pratimą galima pakartoti, naudojant aprašymus arba instrukcijų schemas, parodant, kad vizualinės 
priemonės yra daug patikimesnis nei pasakyta žodžiu. Veikla taip pat suteikia galimybę pasikalbėti apie 
žmones, kalbančius tarpusavyje, ir apie tai, kaip pasikeičia faktai, o tai gali sukelti didelių problemų. 

 

Kiekvienam direktoriui duotama keletas plytų ir 
paprašoma sukurti namo modelį, naudojant visas plytas - 
galite pridėti kitų objektų, kad jis būtų įdomesnis, tačiau 
kiekviena komanda turėtų turėti panašų objektų kiekį. 
Modelio kūrimas ir modelis lieka už užsklandos. 
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1. Priemonės  

 
 
 
 
 
 
 

2. Kūrėjai stato namus 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Suprojektuoti namai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Operacijų vadovai prižiūri ir nurodo prižiūrėtojams, kaip pasistatyti namą, o prižiūrėtojai instruktuoja 
vykdytojus, kaip tai padaryti. 
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5.5 pratimas. Vamzdynas 

 
Puiki veikla siekiant parodyti, kaip problemų sprendimo verslumo kompetencija naudojama komandoje 
ir individualiai. Tik dirbant kartu komanda gali būti sėkminga, ir kiekvienas turi atlikti svarbų vaidmenį. 
Turint daugiau nei vieną komandą, taip pat jaučiamai konkurencija. 
Ši veikla buvo pasirinkta, nes jai reikalingas bendras koordinavimas, dėmesys ir geri motoriniai įgūdžiai. 
 
Vykdydama šią veiklą, komanda turi transportuoti stiklinius rutuliukus ar mažus kamuoliukus nuo starto 
linijos iki finišo linijos, naudodama tik PVC vamzdžius. 

Priemonės: 
Įvairaus ilgio PVC vamzdžiai 
Stikliniai rutuliukai / kamuoliukai 
Vidutinio dydžio indas / dėžutė 

Būtina vieta: Vidutinė. Viduje ar lauke. 
Grupės dydis: 8 - 20 besimokančiųjų 
Bendras laikas: 40 minučių 

§ 10 minučių trumpam įvadui ir pasirengimui 
§ 15 - 20 minučių užsiėmimui 
§ 10 minučių apžvalgai ir apibendrinimui 

    
Pasirengimas 

§ Nubrėžkite pradžios ir finišo liniją, naudojamą veiklai. Kuo daugiau žmonių grupėje, tuo didesnė 
turėtų būti žaidimų zona. Jei tai vykdote viduje, galite išnaudoti visą kambario ilgį. 

§ Pastatykite indą / dėžę už finišo linijos – komanda čia turi sudėti savo stiklinius rutuliukus, 
gabendama juos per veiklos zoną. 
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Veiklos vykdymas 

§ Paaiškinkite veiklą: Komanda turi dirbti kartu, kad nugabentų 15 stiklinių rutuliukų nuo starto linijos 
į indą už finišo linijos. Svarbu: jie negali naudoti rankų, kad judėtų rutuliukai! Jie turi naudoti tik 
duotus PVC vamzdžius kaip gabenimo priemone. 

§ Komandai suteikiamos 5 minutės susiplanuoti. 
§ Pasiruošę jie gali pradėti veiklą. Moderatorius nurodys, per kiek laiko reikia komandai atlikti 

užduotį. 
§ Jei turite pakankamai laiko, pakartokite šią veiklą keletą kartų ir suteikite komandai galimybę 

pagerinti laiką. 
Taisyklės 

§ Komanda pradeda veiklą, stovėdama prie starto linijos. 
§ Kiekvienas komandos narys, gabendamas kiekvieną stiklinį rutuliuką, privalo naudoti savo vamzdį 

bent kartą. 
§ Komanda vienu metu gali gabenti tik vieną stiklinį rutuliuką. 
§ Jei iš vamzdžio iškrenta stiklinis kamuoliukas, komanda turi grįžti prie starto linijos, kad galėtų 

pradėti iš naujo. 
§ Stiklinis rutuliukas turi būti saugiai įdėtas į indą už finišo linijos.    

Mokymosi rezultatai 
§ Planavimas 
§ Problemų sprendimas 
§ Bendravimas 
§ Bendradarbiavimas 
§ Išteklių paskirstymas 

Veiklos paįvairinimas 
§ Kad veikla būtų fiziškai sudėtingesnė, suprojektuokite „kliūčių ruožą”, kurį komanda turi praeiti 

gabendama stiklinius rutuliukius. 
§ Apribokite PVC vamzdžių skaičių (t.y. ne kiekvienas dalyvis turi vamzdį, bet visi turi dalyvauti 

vamzdyne, kad sėkmingai įvykdytų iššūkį). 
§ Pašalinkite apribojimą gabenti tik vieną stiklinį rutuliuką vienu metu – tai iššūkis komandai geriau 

bendrauti ir efektyviai dirbti kelis darbus vienu metu. 
§ Norėdami, kad komandinis darbas ir koordinavimas, reikalingas iššūkiui įveikti, būtų 

sudėtingesnis, naudokite trumpesnius vamzdžius 
§ Pakvieskite grupę nusistatyti savo laiką, per kurį reikia baigti veiklą. Fiksuojamas jų bandymo laikas 

ir apibendrinama, atsižvelgiant į jų realų laiką, palyginus su numatytu laiku. 
§ Norėdami įtraukti kūrybiškumo elementų, liepkite komandai pasidaryti savo vamzdžius 

(naudojant medžiagas, tokias kaip kartonas, plastikiniai lakštai, maskavimo juosta, kanceliarinės 
gumytės ir t.t.), užuot aprūpinę juos PVC vamzdžiais. 

Apžvalga 
Siūlomi klausimai: 

§ Kaip jūsų komanda priėmė iššūkį? 
§ Ar atsirado lyderis? Jei taip, kaip lyderio turėjimas padėjo komandai efektyviau atlikti užduotį? 
§ Su kokiomis problemomis susidūrėte užsiėmimo metu? 
§ Kodėl komunikacija buvo svarbi šioje veikloje? 
§ Ko išmokai iš pirmo bandymo? Kaip komanda bandė pagerinti laiką kitų bandymų metu? 
§ Ko išmokote iš šio iššūkio? 
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1. Diskusija, idėjų generavimas 

 
2. Veiklos vieta  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Veiksmas 
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5.6 pratimas. Popieriniai orlaiviai  

Ši veikla iliustruoja verslumo kompetencijas, tokias kaip kūrybinis mąstymas, komandinis darbas, 
problemų sprendimas, netradicinis mąstymas, strateginis mąstymas. Tai labai vizuali, taktilinė ir 
interaktyvi veikla. 

Tai labai vizuali veikla, gali reikėti šiek tiek miklumo. 

20 minučių 

 
 

Jums reikės 2 ar daugiau komandų ir kiekvienai komandai duoti 
didelį popieriaus lapą, skirtą pastatomai lentai. 

Taip pat virvės, juostos ar kažko panašaus finišo linijai pažymėti 
ir užrašytas instrukcijas kiekvienai komandai 

 

 
Įprasta, kad komandos ignoruoja nurodymą naudoti 3 minutes strategijai kurti ir iš karto pradeda gaminti 
orlaivius. Tikėtina, kad jie nepastebės, kad niekas nesakė, kaip turi atrodyti lėktuvas, arba kad jie turi skristi 
atskirai. 

Mes ieškome kūrybiškų idėjų, kad orlaiviai kirstų liniją - t.y., pasidaryti daugybę mažyčių orlaivio formos 
popieriaus gabalėlių, susukti juos į popierinį rutulį, o tada mesti kamuolį per liniją. 

Pernešti juos per liniją ir t.t. 

 

 

Taisyklės: Komandose -  
 
• Laimės ta komanda, kurios daugiausiai olaivių kirs finišo liniją. 

• Jūs turėsite 3 minutes strategijai sugalvoti 
 
• Tuomet Jūs turėsite 5 minutes pasidaryti savo orlaivius ir nuskraidinti už 
finišo ribos. 
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1. Idėjų generavimas, planavimas 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. Veiklos vieta (starto ir finišo linijos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Veiksmas – orlaivių skraidinimas nuo starto iki finišo linijos 
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5.7 pratimas: Idealus kvadratas 
Ši veikla padeda mokytis lyderystės, komandinio darbo, bendravimo ir darbo kartu. Tai interaktyvus ir 

taktilinis darbas bei ugdo orientavimosi gebėjimus. 

Laikas: 15 - 30 minučių. 

Dalyvių skaičius: 5 - 20 žmonių 

Reikalingos priemonės: Ilga virvė, kurios galai surišti, o taip pat po akių raištį kiekvienam dalyviui 

Taisyklės: Dalyviai stove ratu ir laikosi už virvės. Tada liepkite kiekvienam užsirišti raištį ant akių užsimerkę 

ir padėti virvę ant žemės. Tegul visi šiek tiek paeina toliau nuo virvės. Tada paprašykite visų sugrįžti ir 

pabandyti virve suformuoti kvadratą, nenuimdami raiščių nuo akių. Nustatykite laiko limitą, kad veikla 

būtų labiau įtempta. Kad būtų dar sunkiau, nurodykite kai kuriems komandos nariams tylėti. 

Tikslas: Dėmesys skiriamas bendravimo, komandinio darbo ir vadovavimo įgūdžiams ugdyti. Nurodant kai 

kuriems komandos narius tylėti, šis žaidimas taip pat reikalauja komandos pasitikėjimo, leidžiant 

komandos nariams nukreipti vienas kitą teisinga linkme. 

 
1. Žaidimui prasidedant 
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2.  Veiksmas. Idealaus kvadrato formavimas  

 
 

3.  Veiksmas. Idealaus kvadrato formavimas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Šaltinis: 
- DDTA tests / Surveys: Michael Gessler & Jürgen Uhlig-Schoenian (Project Management: Setting the 
Standards, 2011) 

 
 


