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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 vadovo „ Reikalingos žinios – produktyvumas, kūrybinio mąstymo ugdymas ir problemų 
sprendimas” tikslas – suteikti lektoriams jaunų suaugusiųjų, turinčių SUP, verslumo ugdymo įrankius 
ir išteklius. 
Šis mokymo vadovas buvo parengtas atsižvelgiant į: 

- Preliminarius tyrimus, atliktus kuriant pirmąjį intelektinį produktą IO1 
- Apklausos rezultatus, gautus po mokymų įgyvendinant projektą,  
- Diskusijų ir pasiūlymų teikimo sesijas, vykdomas po kiekvienos mokomosios veiklos, 

dalyvaujant mokymo komandai ir projekto partneriams. 

Kaip minėta 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. 
 

Norint tai padaryti, šis IO4 buvo sukurtas šioms pagrindinėms problemoms išspręsti ar pabrėžti: 

- Siekiama parodyti įvairovę kaip pridėtinę vertę verslumo veikloje ar veiksmuose, taip pat 
darbo grupėse, nes skirtingi žmonės pateikia platesnę viziją, palyginti su komandomis, 
grįstose giminystės ryšiais ar sudarytomis iš panašių asmenų. 

- Poreikis naudoti įrankius ir turinį, orientuotą į „mokymąsi darant”, o ne į tradicines (ir 
vienkryptes) metodikas, grįstas mokymusi klasėje bei ilgų tekstų skaitymu ir rašymu. Taigi 
lektoriai veda kūrybines dirbtuves ir sesijas, o jų pagrindinė užduotis yra padėti 
besimokantiesiems sužinoti daugiau. 

Remiantis ankstesniais visų projekto partnerių atliktais tyrimais ir duomenimis, surinktais “Senpower” 
mokymų C1, C2 ir C3 metu, šiame intelektiniame produkte pateikiamas turinys buvo padalytas į 5 
modulius ir parengta medžiaga: 

1 modulis: Apie mane – didžiuojuosi savimi 
2 modulis: Apie verslumą 
3 modulis: Projektinis mąstymas ir produktyvumas 
4 modulis: Problemų sprendimas 
5 modulis: Veiklos/pratimai, susiję su moduliais 

Kiekvienoje veikloje šiame vadove bus pateikiami šaltiniai, instrukcijos, tikslai, rezultatai, 
modifikacijos, papildomos galimybės ir patarimai, kaip sudominti besimokančiuosius ir juos motyvuoti 
visos sesijos metu. 
 

Siekiant išspręsti anksčiau minėtus pagrindinius klausimus, buvo apibrėžti šie konkretūs tikslai: 

1. Skatinti įvairovę kaip pagrindinį verslumo veiksnį. 
2. Skatinti įvairovę kaip darbo grupėse pridėtinę vertę. 
3. Įvairovė ir verslumo galimybės, 
4. Suvokimas apie savo stipriąsias puses ir kaip jas panaudoti versle, 
5. Komunikacijos pajėgumų stiprinimas.  
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1 MODULIS: Apie save – Didžiuojuosi savimi 

Pažinti/ugdyti save 
 
TIKSLAS: Daugelis jaunuolių ir suaugusiųjų, turinčių SUP, susiduria su sunkumais mokykloje, jiems 
sunku mokytis. Jiems gali būti vėlai nustatyta diagnozė, gali gauti per mažai paramos, arba galbūt jie 
gali bandyti slėpti savo sunkumus. 
Šio skyriaus tikslas yra išsiaiškinti, kaip įvairovė gerina komandos sudėtį, o mūsų skirtumai yra vertingi 
ir būtini. 

Pasiruošimas 

Šie mokymai suprojektuoti taip, kad tam tikrais atvejais dirbama visoje grupėje, o kitais atvejais – 
suskirstoma į atskiras grupes. Geriausias mokymo salės išdėstymas būtų, kuomet pastatomas didelis 
stalas, aplink kurį visi dalyviai galėtų susėsti, taip pat turi būti erdvės darbui atskirose grupėse. 
Taip pat reikalinga lenta, kurioje besimokantieji galėtų piešti didelius piešinius ir kur moderatoriai 
parašytų keletą besimokantiesiems adresuotų klausimų. 
Jei turite kompiuterį ir projektorių, mes siūlome su besimokančiaisiais pasidalinti papildoma 
internetine medžiaga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 paveikslas: rekomenduodamas išdėstymas mokymams 

 
 

STALAS CENTRE 

STALAI DARBUI 
GRUPĖSE 

LE
N

TA
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1.1 pratimas: Man patinka mano ančiukas 

Šis pratimas rekomenduojamas dėl kelių priežasčių: 

• 100% dalyvavimas. Tai yra didžiausias „Lego Serious Play” metodikos naudojimo pranašumas. 
Priešingai nei kitų seminarų formatuose, kuomet dalyvaujama 80/20. 

• Išmokstama žaidžiant: kuomet mums linksma, mes sustipriname savo teigiamas emocijas, 
kurios aktyvina mokymosi centrus mūsų smegenyse. Tokiu būdu mes pasinaudojame 
susidariusiomis jėgomis smegenyse, taigi esame atviresni pastebėti naujus dalykus ir mokytis. 
Kuomet mums linksma, mes taip pat esame kūrybingesni ir novatoriškesni, todėl galime 
įsitraukti į mokymąsi, sugalvoti naujų idėjų, taip pat iššūkių. 

• Bendravimas, naudojantis 5 jutimais. Visi tipai yra naudojami – vaizdiniai, garsiniai ir 
kinesteziniai, kas verčia itin įsiklausyti. 

 
Tikslas: Pabrėžti savo skirtingas savybes, kurios gali padėti komandai. 
 
Metodologija: Visi besimokantieji sėdi prie didelio stalo arba ratu ant kėdžių ar net ant grindų, 
nesvarbu. 
Moderatorius kiekvienam dalyviui paduoda po 1 ančiuko detalių rinkinį voke arba popieriniame 
maišelyje (iš 6 „Lego” detalių, kaip parodyta 1 paveiksle). Kai visi atidaro voką ir mato turinį, 
moderatoriai paprašo pastatyti ančiuką iš duotų detalių. Jie turi TIK 1 minutę: 
 

 
1 paveikslas: Lego detalių ančiuko rinkinys 
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2 paveikslas: ančiukų įvairovė  

Po vienos minutės moderatorius pasako: “rankos aukštyn”1, ir visi sustoja statyti. 
Dabar kiekvienas besimokantysis turi parodyti savo ančiuką ir atsakyti į šiuos klausimus: 

- Kas aš esu (trumpa įžanga: mano vardas yra…, aš esu iš …., Man…. metų) ir ką dar norima 
pridurti. 

- Čia mano ančiukas: paaiškinkite, kodėl padarėte savo ančiuką būtent tokį ir kokios jo 
pagrindinės savybės. 

- Mano ančiukas yra geriausias, nes… 

Kai visi besimokantieji prisistatys ir apibūdins savo ančiukus, moderatorius pasinaudos dalyvių 
atsakymais, kad paaiškintų šias sąvokas: 
- Įvairovė ir turtingumas mūsų visuomenėje, 
- Įvairovė ir dizainas, 
- Naudojant įvairovę pasiekiami tiksliniai klientai, 
- „Nepaisant vienodų kaladėlių, visi ančiukai atrodo skirtingai. Kodėl, jūsų manymu, kiekvienas 
ančiukas yra skirtingas?” Skiriama laiko atsakymams. 
 
Reikia pabrėžti tai, kad mūsų sprendimai yra grįsti mūsų asmeniniu požiūriu, gyvenimo patirtimi ir 
asmeniniais poreikiais. 
 
Reikalingas laikas: 30 minučių. 
Priemonės: Lego kaladėlės, kaip parodyta 1 paveiksle. 
 
Rezultatas: aptarti, kaip įvairovė pagerina komandos sudėtį. 
 
Alternatyva: Gera šio pratimo alternatyva, kuomet viename iš vokų trūksta vienos „Lego” kaladėlės. 
Besimokantysis, turintis šį voką, kuriame yra tik 5, o ne 6 vienetus, turės (iš pirmo žvilgsnio) sunkumų, 
tačiau galbūt šis trūkumas taps jo stiprybe kuriant ančiuką, nes, pavyzdžiui, naudojant mažiau 
kaladėlių reikš išteklių taupymą. 
  

                                                
1 Mėlynos spalvos tekstu parašyta tai, ką moderatorius turi paaiškinti ar pasakyti besimokantiesiems.  
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1.2 pratimas: Aš parduodu savo ančiuką 

Šis pratimas leidžia besimokantiesiems pagalvoti apie tai, ką jis / ji duoda komandai, stebėdamas visų 
ančiukų dizainą ir formą. Taip pat tai iššūkis jų idėjoms: paprastai žmonės galvoja, kad patys geriausi 
ir tikroviškiausi dizainai yra patys geriausi. Tiesą sakant, daugeliui vaikų ir jaunų žmonių sakoma, kad 
jų piešiniai nėra geri, nes jie neatkuria tikrovės. Šis pratimas verčia besimokančiuosius atsiriboti nuo 
įprastų idėjų ir džiaugtis įvairove. 
 
Tikslas: Pabrėžti išskirtinumą kaip veiksnį, padedantį komandai. Pagerinti gebėjimą mąstyti 
netradiciškai. 
 
Metodologija: Visi besimokantieji sėdi prie didelio stalo arba susėda ant grindų ratu. Jų ką tik pastatyti 
ančiukai turi būti centre, kad juos visi galėtų pamatyti (kaip parodyta 2 paveiksle). 
 
Moderatorius sako: “Įsivaizduokime, kad turite įmonę ir norite pateikti rinkai naują ančiuką: 

1. Kurį ančiuką Jūs pasirinktumėte? Skiriama laiko atsakymams. 
2. Kuris ančiukas yra geriausias, atsižvelgiant į jo asketišką dizainą? O kalbant apie 

išteklių taupymą? Ir atsižvelgiant į jo novatorišką dizainą? Skiriama laiko atsakymams. 
Šio klausimo tikslas yra parodyti, kad nėra geriausio varianto, nes galutinis 
pasirinkimas priklauso nuo mūsų poreikių. 

3. Jei ančiukas būtų skirtas akliems besimokantiesiems, kurį iš jų naudotumėte? Skiriama 
laiko atsakymams. 

Kaip buvo komentuota anksčiau, atsižvelgiant į galutinį pirkėją, yra įvairių sprendimų. Dabar turite 
sukurti 3 prototipus (tik 3). Ar manote, kad turėti įvairios sudėties komandą būtų trūkumas ar 
pranašumas? Skiriama laiko atsakymams. Norėdami sustiprinti šią veiklą, moderatorius gali sugrupuoti 
ančiukus pagal jų panašumus ir pagalvoti apie rezultatus. 
 
Kuo komandos įvairovė gali pasireikšti? Skiriama laiko atsakymams. Be pateiktų atsakymų, 
moderatorius turėtų užsitikrinti šiuos atsakymus: amžius, lytis, atliekantys skirtingas funkcijas, gimimo 
vieta ir kt. 
 
Kurdami produktą ar paslaugą, padidindami komandos sudėties įvairovę, geriau suprantate tikslą ir 
vartotojų poreikius. Visi mes teikiame pasiūlymus / prielaidas, grįstus mūsų gyvenimo būdu, dabartimi, 
asmenine patirtimi, poreikiais... daugumai iš mūsų yra sunku įsijausti į kito vaidmenį. Dažniausiai net 
nesusimąstome, kuo mūsų poreikiai skiriasi nuo kitų poreikių. 
Dabar moderatorius parodo šį vaizdo įrašą: https://youtu.be/b1T6w-J6hRk 
 
Po vaizdo įrašo peržiūros, moderatorius suteikia besimokantiesiems šiek tiek laiko pasisakyti 
(rekomenduojama skatinti visų besimokančiųjų dalyvavimą – jei kai kurie besimokantieji spontaniškai 
nedalyvauja, moderatorius turėtų jų kiekvieno paprašyti), t. y. išsakyti savo pirmąsias mintis pamačius 
video įrašą. 
Moderatorius gali paskatinti diskusiją užduodamas tokius klausimus kaip: 

- Kurį rinkos sektorių jie apima? 
- Kodėl nėra kitų prekės ženklų, siūlančių šią paslaugą? 
- Pagalvokite apie kitus produktus ar paslaugas, ar galėtumėte juos lengvai pritaikyti prie 

kitų klientų profilių? 
-  



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

 9 

Apibendrinant, pateikiamos 5 priežastys, kodėl įvairovė padeda: 

1. Didina kūrybiškumą: Skirtingos idėjos ir požiūriai gali sukelti kūrybinį proveržį. 
2. Skatina inovacijas: turėdami skirtingus poreikius, pateikiate skirtingus sprendimus.  
3. Geresnis vartotojo supratimas: derybos dėl galimybės ištirti įvairias rinkas, apie kurias net 

negalvojate. 
4. Gausesnis “minčių lietus”. 
5. Geresnis sprendimų priėmimas: Įvairios perspektyvos lemia geresnius sprendimus jūsų 

įmonei, darbuotojams ir klientams. 

 
 
Reikalingas laikas: 40 minučių. 
Priemonės: Ančiukai, sustatyti 1.1 pratime, kompiuteris ir projektorius. 
 
Rezultatas: Diskutuojama, kaip įvairovė praturtina komandą.  
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2 MODULIS: Apie verslumą 
 
TIKSLAS: Nors daugelis jaunų suaugusiųjų mano, kad buvimas kitokiu ar negalios turėjimas 
gali būti trūkumas, visame pasaulyje yra vis daugiau įrodymų, pabrėžiančių įvairovės svarbą. 
Kai kalbame apie verslumą ir asmens gebėjimą gerai veikti ekonomikoje, plačiai pripažįstama, 
kad svarbu turėti įvairią komandą ir vengti vienalyčių komandos narių. Kuo įvairesnė 
komanda, tuo geresnius sprendimus ji gali pateikti ar bent apsvarstyti. 
Tiesą sakant, kai kurias sėkmingiausias iniciatyvas visame pasaulyje suprojektavo ar sukūrė 
mokymosi sunkumų turintys žmonės, nes jie gali rasti novatorišką sprendimą, turintį 
skirtingas perspektyvas. 
 
Šio skyriaus tikslas yra perduoti šią idėją ir išsiaiškinti, kurios yra besimokančiųjų super galios, 
t.y., kurioje veikloje jie jaučiasi geriau. 
 

2.1 pratimas. Supergalių identifikavimas 

Šis pratimas buvo pasirinktas dėl to, kad piešimas, tapymas ar lipdymas padeda susikaupti, stimuliuoja 
mūsų smegenis ir padeda pagerinti mūsų atmintį bei savikontrolės galimybes, derinant pažintinius ir 
motorinius procesus. 
 
Tikslas: Paaiškinti, kaip skirtumai gali tapti stipriosiomis pusėmis. 
 
Metodologija: Visi besimokantieji vis dar yra susėdę prie didelio stalo. Moderatorius pateikia šiuos 
klausimus: 

1. Ar žinote, kas yra Supermenas? Skiriama laiko atsakymams 
2. Iš kur yra kilęs Supermenas? Skiriama laiko atsakymams (Jis yra iš Krypton planetos) 
3. Kodėl jis atvyko į žemę? Skiriama laiko atsakymams (Nes jo planeta sprogo) 
4. Kodėl jis yra super herojus? Skiriama laiko atsakymams (Todėl, kad jis skiriasi nuo 

žmogaus. Jis gali padaryti tai, ko negali padaryti žmogus).  
5.  Ar manote, kad Supermenas taip pat būtų buvęs herojus savo planetoje? Skiriama laiko 

atsakymams  
6. Ir kaip jis lieka nepastebėtas? Skiriama laiko atsakymams (Užsidėdamas akinius).  

Panašu, kad Supermenas naudojasi žmogaus silpnybe ar negalia, kad paslėptų savo tikrąją tapatybę. 
Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad Supermenas yra migrantas, kilęs iš kitos planetos ir dėl savo 
skirtumų Žemėje jis yra superherojus. Įdomu… 
 
Dabar mes ketiname dirbti su savo super galiomis. 
Moderatorius kiekvienam besimokančiajam duoda vieną popieriaus lapą ir vieną rašiklį. 
Besimokantieji turi būti poromis (galima ir 3 žmonių grupė). 
 
Moderatorius sako: Kiekvienas turi mėgstamą veiklą, kurią mėgsta daryti. Pagalvokite apie tai, kas 
jums tikrai patinka daryti, tai, kas verčia jus prarasti laiko pojūtį. Ką jums labiausiai patinka daryti? 
Kokia yra veikla, kurią mėgsti daryti ir kuri tau sekasi? Kuriai veiklai jūs skiriate daug laiko, nekreipdami 
į tai dėmesio? 
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Dabar jūs turite 3 minutes paaiškinti savo bičiuliui savo mėgstamą veiklą ir jis / ji turi tai nupiešti. Tada 
turite apsikeisti vietomis. 
 
Moderatorius besimokantiesiems skiria 3 minutes ir pasibaigus laikui sako „rankas aukštyn“, ir visi 
nustoja piešti. Moderatorius duoda dar 3 minutes kito žmogaus mėgstamai veiklai nupiešti (jei 
grupelėse yra 3 žmonės, pagalbininkas skiria 3 papildomas minutes). 
 
Reikalingas laikas: 30 minučių. 
Priemonės: rašikliai ir popieriaus lapai. 
Rezultatas: savivertė, bendravimas, viešas kalbėjimas, netradicinis mąstymas. 
 
 

2.2 pratimas Supergalių pristatymas  
Šis pratimas leidžia besimokantiesiems pagalvoti apie save ir kodėl jie mėgsta užsiimti mėgstama 
veikla. Idėja yra padėti jiems pradėti galvoti apie mėgstamą veiklą kaip apie gyvenimo būdą, kaip apie 
verslumo idėją. Tai taip pat skatina komunikaciją ir viešą kalbėjimą. 
 
Dabar kiekvienas besimokantysis turi paaiškinti piešinį, kurį nupiešė, kad papasakotų apie 
mėgstamiausią savo draugo veiklą. 
 
Po to, kai vienas besimokantysis apibūdina savo piešinį, kitas asmuo turi paaiškinti, kodėl jam tai 
patinka daryti. 
 
Padėdamas besimokantiesiems paaiškinti, moderatorius gali užduoti šiuos klausimus: 
 
1. Kodėl jums patinka tai daryti? 
2. Kur/kada jums labiau patinka tai daryti? Lauke, žiemą, vasarą ... 
3. Ar jums labiau patinka tai daryti vienam, su šeima, draugais ... 
 

      
3 ir 4 paveikslai: Piešimo procesas, skirtas paaiškinti besimokančiųjų mėgstamą veiklą 
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5 paveikslas: Piešimo procesas, skirtas paaiškinti besimokančiųjų mėgstamą veiklą 

 
Reikalingas laikas: 30 minučių. 
Primonės: rašikliai ir popieriaus lapai. 
Rezultatas: savivertė, bendravimas, viešas kalbėjimas, netradicinis mąstymas. 
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3 MODULIS: Projektinis mąstymas ir produktyvumas 

TIKSLAS: Projektinis mąstymas yra į žmogų orientuotas. Tai skatina organizacijas sutelkti 
dėmesį į žmones, kuriems jie kuria, o tai lemia geresnius produktus, paslaugas ir vidaus 
procesus. Siekdamos geresnių rezultatų, įmones ir organizacijas, kurios naudoja projektinio 
mąstymo metodikas, palaiko įvairios komandos, nes jos turi daugiau galimybių kurti ir diegti 
naujoves. Taigi, šio skyriaus tikslas yra parodyti, kaip sukurti įmonę, išnaudojant komandos 
pranašumus, taip pat parodyti, kad sutelkiant dėmesį į komandos stipriąsias puses ir gerovę 
bus siekiama dirbančios komandos produktyvumo. 

3.1 pratimas Įmonės apibrėžimas 
Ši veikla skatina komandinį darbą, kūrybiškumą ir savirefleksiją apie vidines stipriąsias puses, įgūdžius 
ir sugebėjimus, remiantis besimokančiųjų interesais, entuziazmu ir pomėgiais. 
 
Tikslas:  žinojimas apie į žmones orientuotą projektavimą ir gebėjimas diegti naujoves. 
 
Metodologija: Kai visi besimokantieji apibūdina savo mėgstamą veiklą, moderatorius turi paaiškinti 
kitą pratimą. Pirmiausia dalyvius reikia suskirstyti į grupes po 3 žmones (geriausias pasirinkimas yra 3 
žmonės, tačiau galima dirbti ir poromis, arba po 4 žmones grupėje). Mes rekomenduojame naudoti 
metodą, kai kiekvienam besimokančiajam yra priskiriamas vienas skaičius nuo 1 iki 3, o po to 
suskirstykite juos pagal priskirtus skaičius (kad besimokantieji nesudarytų grupių su savo geriausiais 
draugais ar giminėmis). 
 
Moderatorius paaiškina besimokančiųjų pristatomos veiklos ESMINĘ VERTĘ: turite galvoti apie 
mėgstamos veiklos esmę, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl tuo užsiimdami esate tokie laimingi. Ta 
esmė yra mėgstamos veiklos esminė vertė.  
 
Atėjo laikas sudaryti grupes ir sukurti įmonę / asociaciją, kuri kauptų jūsų mėgstamos veiklos esminę 
vertę. Taigi kiekviena grupė sukurs bendrovę ar asociaciją, integruojančią tris komandos narių 
aprašytas veiklas. Norėdami suprojektuoti prasmingą įmonę, turėtumėte pagalvoti apie esamą 
problemą ar paklausą ir pabandyti ją išspręsti pasinaudodami savo esmine verte. 
 
Kiekviena grupė atsakys į šiuos klausimus: 

1. Koks yra jūsų įmonės / asociacijos / produkto pavadinimas? 
2. Komanda: koks yra kiekvieno grupės nario vaidmuo ir kodėl nusprendėte 

imtis to vaidmens? 
3. Kurią problemą ketinate išspręsti? Kas bus jūsų pirkėjas? 
4. Kas gali jums padėti? 
5. Ar jums patiktų dirbti šioje įmonėje / asociacijoje? 

 
Grupėms duodama nuo 15 iki 20 minučių, kad jos galėtų aptarti savo idėjas. 
Tada dirbama prie atskirų stalų. 
Moderatorius vaikšto nuo grupės link grupės, norėdamas joms padėti arba užduoti klausimus bei 
padėti jiems vystyti idėjas. Jis gali naudoti tokius klausimus: kas yra jūsų konkurentai ir kaip jie dirba; 
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Ar yra kokių nors kitų asociacijų / NVO, kurios galėtų jums padėti? jei įkursite asociaciją, kaip gausite 
finansavimą? … 
 
 

     
 

 
6, 7 ir 8 paveikslai: Besimokantieji, dirbantys grupėse kuria savo įmonę / organizaciją 
 
Reikalingas laikas: 40 minučių. 
Priemonės: popieriaus lapai ir rašikliai. 
Rezultatas: savivertė, kūrybiškumas, savirefleksijos įgūdžiai, naujovių diegimo įgūdžiai. 
 
 

3.2 pratimas Komunikacija apie savo įmonę 

Ši veikla skatina komunikaciją, viešą kalbėjimą, gebėjimą apibendrinti ir komandinį darbą. 
 
Tikslas: Ugdyti ir stiprinti komunikacijos įgūdžius. 
 
Metodologija: Dabar, kai visi besimokantieji yra apibūdinę savo verslo ar organizacijos idėją 
(greičiausiai norėdami sukurti NVO ar asociaciją), jie turi paruošti pristatymą – trumpą kalbą, kuria 
žodžiu paaiškinamas verslo planas. Paprastai tokį pristatymą naudoja verslininkas ar verslininkų grupė, 
norėdami apibūdinti savo idėją potencialiems investuotojams ir įtikinti juos įsigyti savo įmonę ar 
tiesiog investuoti į savo įmonę. Šis pristatymas turėtų parodyti įmonės galimybę užsitikrinti 
finansavimą, kad idėja būtų plėtojama toliau. 
 
Norint sutelkti dėmesį į komunikaciją ir projektinį mąstymą, pristatymas, kurį rengia dalyviai, turėtų 
būti pateikiamas tokia eiga: 

1. Jūsų įmonės pavadinimas 
2. Dabartinė visuomenės / rinkos problema 
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3. Jūsų pateiktas sprendimas 
4. Komanda: kokį vaidmenį atliks kiekvienas iš jų ir kodėl jie tai padarys gerai? 
5. Kas gali jums padėti? Suinteresuotosios šalys, investuotojai, rėmėjai (NVO ar 

asociacijos atveju)… 
6. Ar jums būtų malonu dirbti šioje įmonėje / asociacijoje? 
7. Kaip jūs gautumėte lėšų, jei būtumėte organizacija (asociacija, NVO ...)? 

Pristatymo metu KIEKVIENAS KOMANDOS NARYS turėtų kalbėti, todėl pristatymą turėtų atlikti 
kiekvienas jų. 
Galiausiai kiekviena grupė turėtų užpildyti šį sakinį: 
 
(TIKSLUI) pasiekti, mūsų įmonė yra (SEKTORIAUS) prekinis ženklas, kuris teikia  
(NAUDĄ) per (PAGRINDINIUS POŽIŪRIUS/STRATEGIJĄ). 
 
Kol besimokantieji rengia savo pristatymus, tinkamas laikas paaiškinti „mano ekosistemos” sąvoką, 
testuojant savo idėją, ir bandant identifikuoti, kas galėtų padėti. Šia prasme, kuriant įmonę, yra 
nesudėtingų patarimų, kaip išbandyti savo produkto potencialą. Pavyzdys būtų išbandyti jį atsakant į 
šiuos klausimus: 
 

1. Kiek mano giminaičių naudotų mano gaminį? 
2. Kiek mano kolegų, mokytojų ir draugų tuo pasinaudotų? 
3. O kaip mano kepėjas, mano gydytojas, prekybos centro, kuriame aš paprastai perku, 
darbuotojai? (2 iliustracija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 iliustracija: Mano ekosistemos schema 

 

Žmonės bendruomenėje: kepėjas, gydytojas… 

Šeima ir draugai 

Žmonės arčiausiai manęs: mokytojai, klasės draugai ir pan.  AŠ 
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9 ir 10 paveikslai: grupė, paaiškinanti savo idėją (kairėje), ir besimokantysis, nupiešiantis jos grupės sukurtos 
įmonės logotipą (dešinėje) 
 
Kai visos grupės pristato savo įmones / organizacijas, moderatorius turi užduoti šiuos klausimus: 

1. Ar jūsų organizacijos / įmonės galėtų bendradarbiauti ar sukurti sinergiją? 
2. Kiekviena įmonė turi sugalvoti bent vieną galimą sinergiją su kitomis. 

 
Kai kiekviena grupė suvokia savo galimybes, jie kviečiami pasidalinti jomis su savo bendraamžiais. 
Teigiama skatinti šiek tiek diskutuoti, kad idėjų daugėtų. Šia prasme labai malonu matyti, kaip 
besimokantieji pradeda nuo mažos idėjos ar koncepcijos ir, galiausiai, dirbdami komandose, idėja 
tampa vis didesnė. 
 
 
Reikalingas laikas: 60 minučių. 
Priemonės: popieriaus lapai ir rašikliai, lenta ir kreida. Jei vaizdo įrašą norite sukurti kaip reklamos 
klipą, reikalingas vaizdo grotuvas (nešiojamasis kompiuteris + projektorius).  
https://youtu.be/apqki21fWss 
 
 
Rezultatas: bendravimo įgūdžiai, kūrybiškumas, savirefleksijos, inovacijų kūrimo įgūdžiai. 
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4 MODULIS: Problemų sprendimas 
 
TIKSLAS: Projektinis mąstymas yra kūrybinio problemų sprendimo procesas.  Problemų sprendimui 
pasitelkiamas kūrybiškumas. Šiame modulyje mes susidursime su problemų sprendimu pastebėdami 
problemą kontekste, atlikdami “minčių lietų”, konceptualizuodami, vystydami ir įgyvendindami 
sprendimą. Mes tai darysime grupėje, norėdami parodyti įvairovės svarbą ir šia tema. 
 

4.1 pratimas Nuo baimės iki sprendimo 
Tai labai interaktyvi veikla, skirta skatinti komandinį darbą, gebėjimą analizuoti ir spręsti problemas. 
Dirbame su savo baimėmis ir silpnybėmis, kad sukurtume strategijas, kaip su jas įveikti. 
  
Tikslas: Darbas su problemų sprendimo metodologijomis, naudojant projektinio mąstymo technikas. 
 
Metodologija: Nors ši veikla yra labai lanksti atsižvelgiant į dalyvių skaičių, rekomenduojamas dalyvių 
skaičius yra ne mažesnis kaip 10 žmonių. 
Kalbant apie mokymosi aplinkos išdėstymą, reikia sienos, ant kurios būtų galima klijuoti dalyvių lipnius 
lapelius ar popieriaus lapus, ir vietos judėti (3 iliustracija). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 iliustracija: rekomenduojamas mokymo auditorijos išdėstymas 3.1 veiklai 

 
Kiekvienam dalyviui moderatorius duos po popieriaus lapą ir rašiklį. Visi atsistos auditorijos viduryje. 
Dabar moderatorius pateikia klausimą: greičiausiai rytoj jūs persikeliate į naują miestą, esantį 300 km 
atstumu nuo čia. Kas jus neramina? 
 
Kiekvienas asmuo turi parašyti tik vieną atsakymą 1 sakiniu / žodžiu. Tada visi vaikšto po auditoriją 20 
sekundžių. Vaikščiodami jie turi pasikeisti savo popieriaus lapais su kitais besimokančiaisiais. 

STALAS CEN
TRE 

LE
N

TA
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Po 20 sekundžių instruktorius sako „STOP“, o kiekvienas asmuo turi perskaityti tą akimirką turėtą 
popieriaus lapelį ir įvertinti baimę, užrašytą popieriaus lape, įvertindamas nuo 1 iki 5. 
Tada visi vaikšto po kambarį dar 20 sekundžių. Vaikščiodami jie turi keistis savo lapais tiek kartų, kiek 
gali, kol tarpininkas pasakys „STOP“. Dabar kiekvienas asmuo turi perskaityti tą akimirką turėtą lapą ir 
įvertinti baimę, aprašytą popieriuje, nuo 1 iki 5 taškų. 
Pratimą kartojame 5 kartus. 
 

 
11 paveikslas: Naudoti lipnius lapelius taip pat yra gera mintis 

 
 

Baigus, kiekvienas asmuo turi savo lape susumuoti visus balus. Moderatorius turi suklijuoti popieriaus 
lapus ant sienos pagal balų skaičių. 
 
Tada pradedame nuo BAIMĖS2, surinkusios aukščiausią balą. Tai bus pirmoji problema, kurią turėsime 
išspręsti. Ir mes tai darome kartu, pasitelkdami projektinį mąstymą! 
 
Dabar moderatorius užduoda šiuos klausimus: 

- Ką galime padaryti, kad sumažintume / panaikintume šią baimę? Skiriama laiko 
atsakymams. Galima sudaryti strategijų ir pasiūlymų sąrašą. 

- Kokios yra silpnosios mūsų sprendimų / strategijų vietos? Skiriama laiko atsakymams. 
- Koks bus mano gyvenimas praėjus savaitei po persikėlimo? 
- Koks bus mano gyvenimas po 3 mėnesių po persikėlimo? 
- Koks bus mano gyvenimas po 1 metų po persikėlimo? 

 
Užsiėmimo pabaigoje moderatorius gali parodyti besimokantiesiems 4 iliustraciją, kad galėtų aptarti 
jų sukurtą metodologiją. 
 

                                                
2 Jei BAIMĖ, turinti aukščiausią balų skaičių, yra tai, ko žmonės negali išvengti (pvz., „Aš bijau mirti“, 
moderatorius turi diskutuoti apie nerimo jausmą, kuris yra mūsų galimybių ribose) 



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

 19 

 
4 iliustracija: Penki pagrindiniai problemų sprendimo žingsniai. ©the balance 

 
 
Reikalingas laikas: 60 minučių. 
Priemonės: popieriaus lapai, rašikliai, kompiuteris ir projektorius, lipnūs lapeliai ar lipdukai. 
Rezultatas: gebėjimas analizuoti, spręsti problemas, apibrėžti strategijas. 
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5 MODULIS: Veiklos/pratimai, susiję su projektiniu 

mąstymu ir problemų sprendimu 

 

5.1 pratimas. “Apšilimo” veikla – darbas su pagarba 

TIKSLAS: Šis pratimas turi keletą privalumų. Idėja yra nustatyti visų mokymų užsiėmimų taisykles, 
atsižvelgiant į mūsų, kaip individų, poreikius. 
 
Tikslas: Nustatyti taisykles visiems mokymų užsiėmimams. 
 
Metodologija: Šį pratimą galima atlikti besimokantiesiems sėdint prie vieno bendro stalo. 
 
Moderatorius kiekvienam besimokančiamajam duoda popieriaus lapą ir rašiklį bei užduoda šį 
klausimą: Įsivaizduokite, jog esate mokykloje, savo klasėje, kartu su savo mokyklos draugais. Ko 
nenorėtumėt, kad nutiktų? Nupieškite! Jūs turite 2 minutes. 
 
Dabar besimokantieji turi 2 minutes tai nupiešti. Pasibaigus laikui, moderatorius sako „rankos aukštyn“ 
ir visi nustoja piešti. 
Tada besimokantieji apibūdina savo piešinius – moderatorius gali paprašyti savanoriškai pradėti 
apibūdinti savo piešinį. Kiekvienas besimokantysis turi paaiškinti, kas nupiešta. 
Kai visi besimokantieji apibūdina savo piešinius, jie turi apibendrinti savo piešinį vienu sakiniu. 
Moderatorius turi juos užrašyti ant lentos arba pakabinti piešinius ant sienos. Tai bus mūsų visų 
užsiėmimų taisyklės. 
 
Reikalingas laikas: 35 minutės. 
Priemonės: popieriaus lapai, pieštukai, lenta ir/ar lipdukai. 
Rezultatas: „apšilimas”, savęs pažinimas, kūrybinis mąstymas, bendravimo įgūdžiai. 
 

5.2. pratimas. “Apšilimo” veikla – spageti iššūkis 

TIKSLAS: Šis pratimas turi keletą privalumų. Idėja yra “apšilti”, pasitelkiant komandinį darbą, o taip pat 
pademonstruoti skirtingų galimų sprendimų egzistavimą. 
 
Tikslas: Smagiai praleistas laikas ir statymo idėjų įvairovės tyrinėjimas. 
 
Metodologija: Moderatorius dalyvius suskirsto po keturis į grupes (pavyzdžiui, priskirdamas 
kiekvienam dalyviui skaičių nuo 1 iki 4, o tada sugrupuodamas žmones pagal duotus skaičius). 
Moderatorius kiekvienai grupei suteikia 20 spageti makaronų, sodo juostos, sodo virvelės ir vieną 
zefyrą. Paprašykite jų pastatyti kuo aukštesnę nepriklausomai stovinčią konstrukciją. Atsisėskite ir 
pažiūrėkite, kas atsitiks. Jie turi 18 minučių, kad pastatytų bokštą kuo aukštesnį. 
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Geriausia atlikti šį pratimą yra prie atskirų stalų. 
 

 
 
Pasibaigus laikui, moderatorius sako „rankos aukštyn” ir visi nustoja dirbti. Dabar laikas išmatuoti 
bokštus ir paprašyti besimokančiuosius paanalizuoti, kodėl jiems nepavyko ar pavyko įveikti šį iššūkį. 
 
Jei moderatorius nori turėti daugiau informacijos apie šį žaidimą, rekomenduojame pažiūrėti šį vaizdo 
įrašą: https://youtu.be/H0_yKBitO8M 
 
Reikalingas laikas: 35 minutės. 
Priemonės: spageti makaronai, sodo juosta, sodo virvelė, zefyrai ir matavimo juosta. 
Rezultatas: “apšilimas”, savęs pažinimas, kūrybinis mąstymas, darbas komandoje. 

 

5.3 pratimas. Papildyta ančiukų veikla 

Tikslas: Ugdyti ir stiprinti komunikacijos įgūdžius. 
 

Metodologija: Šioje veikloje grupė suskirstyta į 2 pogrupius / komandas: 

- 1 komanda: investuotojai = 2-4 žmonės 
- 2, 3, 4 komandos = vykdytojai 
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1 komanda: Investuotojams suteikiama slapta instrukcija, jog jie turi sugalvoti klausimus vykdytojams 
– tie patys klausimai kiekvienai komandai. Šie klausimai turėtų būti susiję su: 

- Produkto pateikimas į rinką (kam jis skirtas?) 
- Kokia jo paskirtis? 
- Produkto kaštų efektyvumas? 
- Ar jie konsultavosi su potencialiais klientais ir, jei taip, kaip? 
- Kaip jie užtikrins šio produkto kokybę ir tvarumą? 
- Kokia jų organizacinė struktūra ir kaip ji prisideda prie produkto vystymo? 

Intestuotojai turi investuoti 40 tūkstančių – jie gali juos visus skirti vienai komandai arba paskirstyti 
kelioms – kiekvienas investuotojas turi po lygiai, padalinus visa investuojamą sumą. 

Investuotojams duodama 10 minučių, kad jie sugalvotų savo klausimus. 

2, 3, 4 komandos: vykdytojų (ne daugiau kaip 4 žmonės komandoje) kiekvienai grupei duodamas 
priemonių krepšeliai. Jie gali būti vienodi arba skirtingi kiekvienai komandai, tačiau išteklių turėtų būti 
pakankamai, kad komandos galėtų pasitelkti savo vaizduotę. Zefyrai, spageti makaronai, virvelė, 
popieriniai puodeliai, Lego kaladėlės ar pan. 

Joms suteikiama 5 minutės strategijai sukurti (t. y. nuspręsti, ką ir kaip jie darys), 10 minučių kurti ir 5 
minutės identifikuoti komandos vaidmenis ir nutarti, kaip jie prisistatys investuotojams.  

Kiekviena komanda prisistato – investuotojai privalo „siūlyti kainą” kiekvieno pristatymo pabaigoje – 
t.y. kiek jie norėtų rizikuoti dėl šios įmonės, atsižvelgiant į pristatymą, atsakymus į klausimus. 

Tolesni klausimai ir diskusija: 

Investuotojams: kas juos motyvavo investuoti į konkretų produktą? 

Kokios, jų nuomone, buvo stipriosios ir silpnosios skirtingų įmonių pusės? Kiek stiprus buvo 
pristatymas?  
 
Vykdytojams: Kas privertė patikėti savo produktu – kaip jie nusprendė pasiskirstyti vaidmenimis 
komandoje, prisistatyti, kurti produktą ir pan.? Ko jie išmoko, atlikdami šį pratimą? 
 
Reikalingas laikas: 60 minučių. 
Priemonės: popieriaus lapai, pieštukai, lenta ir/ar lipdukai. 
Rezultatas: kūrybinis mąstymas, komunikacijos įgūdžiai. 
 
 

5.4 pratimas. Užslėpta realybė 

TIKSLAS: Šis pratimas grindžiamas tuo, kaip žmogaus smegenys apdoroja vaizdinę informaciją: mūsų 
smegenys stengiasi maksimaliai, pašalindamos daug vaizdinės informacijos ir naudodamos tik tą, kurią 
mes (mūsų smegenys) laikome mums svarbiausia ar transcendentaline. Šia prasme įvairovė padeda 
susidaryti išsamesnį supratimą apie tikrovę, pateikiant įvairius būdus ją pamatyti ir analizuoti. 
 
Tikslas: Išryškinti įvairovę kaip praturtinančią savybę. 
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Metodologija: Pirmiausia moderatorius paaiškina, kad jie žiūrės vaizdo įrašą, o po to turės atsakyti į 
kai kuriuos klausimus:  
 
SVARBU: kai besimokantieji pirmą kartą žiūri vaizdo įrašą, moderatorius privalo jį sustabdyti ties laiku 
0:54.  https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 
 
Tada moderatorius pateikia šį klausimą: kiek daiktų pajudėjo ar pasikeitė vaizdo įraše, kol jūs jį 
žiūrėjote? Skiriama laiko atsakymams. 
 
Dabar besimokantieji vėl žiūri vaizdo įrašą (šį kartą iki pabaigos). Jie turi aptarti, kodėl jie negalėjo 
pamatyti, kas nutiko. 
 
Moderatorius gali paaiškinti, kaip mūsų smegenys veikia, kad apdorotų tai, ką mes matome: mūsų 
smegenys stengiasi maksimaliai, pašalindamos daug vaizdinės informacijos ir naudodamos tik tas, 
kurias mes (mūsų smegenys) laikome mums svarbiausia. Šia prasme dalykų matymas skirtingomis 
perspektyvomis padeda susidaryti išsamesnį supratimą apie tikrovę, suteikiant skirtingus būdus ją 
pamatyti ir analizuoti, nes priklausomai nuo mūsų poreikių, pomėgių ir jausmų, mūsų smegenys veiks 
kitaip. 
 
Reikalingas laikas: 25 minutės. 
Priemonės: kompiuteris, projektorius. 
Rezultatas: savęs pažinimas, savivertė. 
 
 
 

5.5. pratimas Sugedęs telefonas 

TIKSLAS: Šis pratimas skirtas išanalizuoti mūsų komunikacijos stilių ir netiesioginės komunikacijos 
poveikį grupėje. Komunikcija yra pagrindinis produktyvumo, komandinio darbo ir klientų aptarnavimo 
veiksnys. 
 
Tikslas: pabrėžti komunikacijos svarbą komandiniame darbe. 
 
Metodologija: Visi besimokantieji sėdi ant grindų, sudarydami apskritimą. Moderatorius taip pat sėdi 
ant grindų, tarp dviejų besimokančiųjų. Moderatorius pradės komunikacijos procesą. Jis perduos 
svarbią žinutę šalia sėdinčiam besimokančiajam (dešinėje pusėje), pasakydamas jam į ausį (pavyzdžiui, 
pasakydamas paslaptį). Žinutė turi būti perduota greitai, kad besimokančiajam būtų sunku ją aiškiai 
suprasti. Žinutė gali būti pasakoma kitam besimokančiajam tik vieną kartą; pakartoti ją griežtai 
draudžiama. 
Dabar besimokantysis pasisuka ir perduoda tą pačią žinutę (arba tai, ką suprato) kitam 
besimokančiajam ir panašiai (kiekvienas besimokantysis gaus žinutę ir perduos kitam). Kai paskutinis 
besimokantysis gauna žinutę, jis turi atsistoti ir visiems pasakyti, ką suprato. Idėja yra palyginti pradinę 
žinutę su galutine ir pamatyti, kaip ji keičiasi perduodant dalyviams ją vienas kitam. 
Šį pratimą galima pakartoti 2 ar 3 kartus. 
 
Šioje veikloje naudojamų žinučių pavyzdžiai: 

1. Prašome atspausdinti šimtą du tūkstančius penkiasdešimt ataskaitos egzempliorių. 
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2. Mano svainis prieš 4 dienas krito čiuoždamas ir sulaužė 3 kaulus, bet dabar jis jaučiasi 
geriau. 
3. Aš alergiškas žuviai, tačiau galiu valgyti kiaušinius ir bulves, ačiū, bet be majonezo, prašau. 
 

Moderatorius gali paaiškinti, kokia svarbi yra komunikacija. Ne tik teisingai perteikti savo mintis, bet 
ir skatinti komandos susiformavimą. Labai gera praktika mažoje įmonėje yra tai, kad kiekvieną rytą 
(prieš pradėdami kasdienį darbą) trumpam susitikti su visa komanda, kad paaiškintumėte kolegoms, 
ką mes darome šiandien, ir, jei ko prireiks, kad prašytų pagalbos. Tiesiogiai paaiškindami komandai, ką 
darome, tuomet visi žino apie vienas kito darbą, būdami tikri dėl perteikiamų idėjų (jas girdime 
tiesiogiai) ir žinodami apie įmonės veiklą, pareigas ir užduotis. 
 
Reikalingas laikas: 15 minučių. 
Priemonės: erdvės sėdėti ant grindų 
Rezultatas: savivertė, komunikacijos strategija. 
 


