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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. 
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ĮVADAS 
Reikalingų žinių IO5 moduliai susiję su: 
- Komandiniu darbu ir komandos formavimu versle 
- Eksperimentavimu ir verslo rizika 
- Veiklomis / pratimais, susijusiais su komandiniu darbu, eksperimentavimu / verslo rizika 
 
Mokymo vadovo tikslas – suteikti mokymų moderatoriams, mokytojams ir besimokantiems suaugusiesiems 
priemones ir išteklius jaunų suaugusiųjų, turinčių SUP, verslumo ugdymui. 

Šis mokymo vadovas buvo parengtas atsižvelgiant į: 
- Preliminarius tyrimus, atliktus įgyvendinant IO1. 

- Tyrimų, atliktų po mokymų, jau atliktų įgyvendinant projektą, rezultatus 
- Diskusijų ir pasiūlymų teikimo sesijas po kiekvienos mokymo veiklos, dalyvaujant mokymo komandai ir 
projekto partneriams. 

 
Kaip minėta ankstesniuose „Senpower” intelektiniuose produktuose (žr. www.senpower.eu), vadovu 
siekiama pritaikyti standartinį verslumo ugdymą SUP turintiems besimokantiems, populiarinti įtraukiantį 
verslumo mokymo kontekstą, užtikrinti, kad kiekvienas SUP turintis besimokantysis turėtų vienodas 
verslumo ugdymo galimybes, derinanat įvairius didaktinius metodus, bei padėti specialistams suderinti 
verslumo ir specialiųjų poreikių ugdymą. 

 
Norėdami tai padaryti, šis IO5 buvo sukurtas siekiant išspręsti ar išryškinti šiuos pagrindinius klausimus: 

- Įvairovės svarba komandiniame darbe. Kodėl įvairovė grupėje yra puiki gero bendradarbiavimo, 
didesnio efektyvumo ir efektyvumo priežastis. 

- Žinios, kaip rizikuoti, ir išmokti valdyti rizikas. Atminkite, kad rizika yra būdinga šiuolaikiniam 
verslo pasauliui, ypač kalbant apie verslumą. 

- Komunikacijos, tiek žodinės, tiek neverbalinės, svarba komandoje. Žinojimas, kaip atpažinti savo 
stipriąsias puses tiek dirbant individualiai, tiek grupėje. 

 
Remiantis ankstesniais visų projekte dalyvavusių partnerių atliktais tyrimais ir tais duomenimis, gautais iš 
„Senpower” mokymų C1, C2 ir C3, intelektiniame produkte analizuojamas turinys buvo padalytas į 5 modulius ir 
pateikta ši medžiaga: 

 
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  

 
Kiekvienai veiklai šiame vadove bus pateikti šaltiniai, instrukcijos, tikslai, rezultatas, modifikacijos, 
papildomos galimybės ir patarimai, kaip sudominti besimokančiuosius ir juos motyvuoti viso 
mokymų užsiėmimo metu. 
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Siekiant išspręsti anksčiau minėtus pagrindinius klausimus, buvo apibrėžti šie konkretūs tikslai: 
 

1. Didinti įvairovę kaip pagrindinį verslumo veiksnį 
2. Didinti įvairovę kaip pridėtinę vertę darbui grupėse 
3. Įvairovė ir verslumo galimybės 
4. Žinios apie savo stipriąsias puses ir kaip jas versliai panaudoti 
5. Komunikacijos kompetencijų ugdymas 

 
 

 
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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1 MODULIS: Apie mane – Didžiuojuosi savimi 
 

SUP turintys besimokantieji yra įpratę kovoti dėl savo pasitikėjimo savimi. Visų pirma, pagrindinė problema 
gali būti asmens, turinčio negalią, polinkis būti izoliuotam dėl nesuderinamumo su grupe, nesvarbu, ar tai 
besimokančiųjų grupė, ar dirbančiųjų grupė. Šio modulio tikslas yra pateikti asmeninės savivertės 
konstravimo gaires ir stengtis neklausyti “vidinio teisėjo”, nesivadovauti dažnai iškreipta vizija, darančia 
įtaką asmens savivertei ir pasitikėjimui. 

 
Pasitikėjimas vaidina lemiamą vaidmenį atsižvelgiant į tai, kas mes esame ir kaip mes elgiamės su 
žmonėmis. Besimokantiesiems, turintiems specialiųjų poreikių, gali būti dar sunkiau suprasti savo vertę ir 
savęs vertinimą. 
Kalbėdami apie negalią, turime atsižvelgti į tai, kad ji gali padėti atskirti tai, kas laikoma normalu, nuo to, kas 
iš tikrųjų yra. Dėl supratimo stokos tai gali sukurti atotrūkį tarp specialiųjų poreikių žmogaus ir grupės. Tai 
nėra visiškai pagrįsta. Kiekvienas turėtų gauti vienodą prieigą prie bazinių paslaugų. Gerai yra tai, kad šiuo 
tikslu galima ką nors nuveikti. Asmuo, turintis specialiųjų poreikių, pasaulį suvokia savaip ir tai gali sukelti 
nerimą ir nusivylimą, kai jis neįvertins savo ribų ar nepasieks numatytų tikslų. Dėl šios situacijos gali atsirasti 
savivertės stoka ar pykčio jausmas. Besimokantieji, kurie nuolat verčiami aktyviai dalyvauti situacijose pagal 
kitų taisyklėmis, nusivilia arba išsiugdo nuolankų požiūrį ir nepasitikėjimą savimi. 
Norint išvengti šios nemalonios situacijos, būtina mokyti neįgaliuosius mokytis tinkamo metodo ar kalbos, 
kad jie suprastų tai dėka savo unikalių įgūdžių1. 

 
Principai ir patarimai, kurių moderatorius turėtų vadovautis prieš įgyvendindamas veiklą su SEN 
besimokančiaisiais: 
• Sukurkite pozityvią mokymosi aplinką. 
• Individualus pokalbis su besimokančiuoju (Ką jis geba daryti?). 
• Išklausykite ir susipažinkite su besimokančiuoju, padėkite jam geriau pažinti save ir ugdyti savivertę 

(“Mes visi turime įgūdžių”). 
• Stenkitės, kad besimokantysis jaustųsi saugus, gerbiami ir priimami suprantant jų galimybes ir 

apribojimus (ką jie gali ir ko negali?). 
• Dėmesys gabumams: Kaip modertorius sužinokite iš besimokančiųjų, kas jiems tikrai gerai sekasi. Tada 

raskite būdą, kaip priversti juos kuo daugiau naudotis šiais įgūdžiais. Galbūt jie groja instrumentu? 
Galbūt jie gražiai piešia? Nėra nieko efektyvesnio, kai specialiųjų poreikių besimokantysis yra giriamas 
kitų besimokančiųjų. Dėmesys gabumams gali paskatinti besimokančiųjų ryšį, paremtą bendrais 
interesais. 

• Neskatinkite konkurencijos, nelyginkite. 
• Skatinkite pastangas: kai duosite besimokantiesiems užduotį, paaiškinkite jiems, kad jų mokymosi 

sunkumai nebūtinai gali būti susiję su negalia, bet tai gali būti dėl gaunamos informacijos sudėtingumo. 
Atlikite užduotį mažais etapais. Tai paskatins ir geriau jaustis tiems besimokantiesiems, kurie yra jautrūs 
dėl to, kad jie lėčiau mokymosi. 

• Adaptuoti tikslų ir užduočių sudėtingumo lygį; užsibrėžti pasiekiamus tikslus. 
• Sėkmingų požiūrių ugdymas (formavimas): siekis tobulėti, noras tobulėti, pastangos. 
• Suteikite sunkumų turintiems besimokantiesiems galimybes būti sėkmingam. 

 
 

1 https://specialedresource.com/resource-center/5-tips-building-self-esteem-children-special-needs 



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

7 

 

 

 

• Švęskite sėkmę: Kai reikia mokyti besimokančuosius su negalia, svarbu žinoti, kad visuomet reikia 
sutelkti dėmesį į tai, ką jie sugeba. Be to, svarbiausias dalykas, susijęs su specialiaisiais poreikiais 
mokymosi aplinkoje, yra padėti besimokantiesiems suprasti, kad skirtingumas ir sunkumai tam tikrose 
situacijose yra normalu. Tai padės jiems atrasti savo stipriąsias puses. 

• Naudokite pozityvią kalbą ir išraiškas. 
• Išlaikykite balansą tarp kritikos ir pagyrimų. 
• Padėkite atlikti užduotis. Atlikte užduotis mažais etapais. 
• Padalinkite atsakomybę. 
• Išmokykite besimokančiuosius į klaidas žiūrėti kaip į galimybę mokytis ir tobulėti. 
• Neleiskite besimokantiesiems gėdyti ar juoktis vienas iš kito. 
• Vertinkite jo specifinius sugebėjimus, o ne patį besimokantįjį. 
• Leiskite jiems suprasti, kad mokykla yra ne tik mokymosi aplinka: Svarbu ne tik padėti neįgaliems 

besimokantiesiems mokytis mokykloje, bet ir padėti jiems galvoti, kad mokykla dar ne viskas. Už mokyklos 
ribų yra pasaulis, kuriame besimokantysis gali jaustis save realizuojantis ir patenkintas. Žmonės gali turėti 
talentų ar įgūdžių, kurie gali būti nesusiję su mokyklos aplinka, bet gali būti labai svarbūs kasdieniame 
gyvenime. Galbūt jie punktualūs? Galbūt jie visada palaiko gerus santykius su kitais? Galbūt jie visada turi 
laiko kitiems? 

• Įtraukite juos į praktines veiklas: Norint išsiugdyti tinkamą savivertę, labai svarbu įtraukti 
besimokančiuosius į praktinę veiklą. Idealu būtų derinti praktinį darbą su komandiniu darbu. Taip yra 
todėl, kad tai padeda besimokantiesiems įveikti tam tikrus sunkumus, padėdami vienas kitam, ir 
suteikia jausmą būti grupės dalimi, kartu džiaugtis pasiekimais. 

• “Neklijuokite etikečių” ir neteiskite; suteikti besimokantiesiems galimybę pasikeisti. 
• Negalvokite apie blogus ketinimus. Pabandykite rasti alternatyvius paaiškinimus. 
• Stebėkite socialinius ryšius ir bet kokią galimą neigiamą įtaką. 
• Pabaikite sesiją draugiškai, nepaisant kilusių sunkumų. 
• Priimkite trumpą ir tinkamą humorą, bet stabdykite, jei humoras yra netinkamas. 
• Reguliariai naudokite pripažinimą ir dėkingumą. 
• Kasdienis emocinis bendravimas; dalykitės jausmais ir emocijomis (sukurkite artimus ir neformalius 

santykius). 
 

Kalbant apie negalią turinčius besimokančiuosius, savivertės problema visada yra svarbiausia. Mokymosi 
aplinkoje įprasta matyti, kad besimokantieji yra suskirstyti į mažas grupes ir jie tobulai nedera prie mokyklos 
aplinkos. Pvz., mokymosi aplinkoje, besimokantieji turintys klausos ar regos negalią, gali nepriklausyti realiai 
bendraamžių grupei. Sprendimas yra tinkamai valdyti, įsitikinant, kad visi besimokantieji laiko save ir yra 
laikomi bendraamžių grupe2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://www.specialeducationguide.com/ 
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Prieš pradedant – Pozityvus įgalinimas 
 

Visi mes geriau reaguojame į teigiamą, o ne į neigiamą teiginį. Pavyzdžiui, „Uždarykite duris” yra daug 
efektyvesnis nei „Nepalikite atidarytų durų“. 
Švelniai pateikta teigiama komanda, sumažina neigiamų jausmų, tokių kaip susijaudinimas ar nerimas, 
atsiradimą ir verčia mus labiau gerbti mums duotus paliepimus. Štai kodėl visada geriau nurodyti teigiamus 
teiginius, o ne neigiamus. Tai yra efektyvi technika, ypač tais atvejais, kai mes mokome, ir jei susiduriame su 
besimokančiaisiais, turinčiais mokymosi sunkumų. Mūsų smegenys emocingai reaguoja į komentarus, kurie 
verčia mus jaustis gerai, ir mes visi esame nuo to priklausomi. Specialiųjų poreikių besimokantysis, kuriam 
nuolat teikiamos palankios skatinamosios žinutės, jausis įgaliotas nuveikti daugiau, nei iš pradžių galėjo 
tikėtis. 

 
“Pozityvus įgalinimas gali būti užnugaris, mažas apkabinimas ar didelė šypsena, kai jūs ir jūsų vaikas 
leidžiate laiką kartu. Padėkite jiems gerai jaustis nepaisant jų sugebėjimų ir džiaukitės jų pastangomis – 
greitai jūs pastebėsite pasikeitųsį požiūrį ir pasitikėjimą savimi”3. 

 
 

1.1 pratimas – Prisistatymas 
 

Šis pratimas rekomenduojamas dėl kelių priežasčių: 
• “apšilti” ir sukurti jaukesnę mokymosi aplinką. Įrodyta, kad geroje mokymosi aplinkoje išmokstama 

kokybiškiau ir greičiau; 

• padėti besimokantiesiems, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrauti. Todėl naudojama ne tik 
verbalinė kalba, bet ir paraverbalinė bei neverbalinė kalba. 

 
Tikslas: “apšilimas”, susipažinimas su dalyviais, geros mokymosi aplinkos sukūrimas. 

 
Veiklos apibūdinimas:  
Kiekvienas iš besimokančiųjų trumpai pristato save kitiems. Tai tuo pačiu “apšylama”, o taip geriau 
pažįstame vienas kitą, o norintys gali pasidalyti savo istorijomis, patirtimi, entuziazmu. Iškilus sunkumams 
prisitatant, besimokančiuosius gali padrąsinti jų draugai. Siekiant užtikrinti komunikaciją, draugai gali 
pasiūlyti jiems naudoti ne tik žodžius, bet ir kitas komunikacijos priemones. Pavyzdžiui, veido išraišką ir 
gestus arba jis gali pristatyti save kalbėdamas apie savo prioritetus ar norus. (Jei jis negali pristatyti savęs, 
tai kitas dalyvis gali paklausti „kas jums patinka” ir „kas jums nepatinka“. Kaip alternatyva, bendraukite ir 
“apšilkite”, naudodami nuotraukas, vaizdus, simbolius, šypsenėles ir kt.) 

 
Reikalingas laikas: 20 minučių 

 
Priemonės: Nereikia jokių ypatingų išteklių. Vienintelis dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, reikia erdvės 
mokymo auditorijoje. 

 
 

3 https://specialedresource.com/resource-center/positive-reinforcements-child-special-needs 
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1.2 pratimas – Pasaulis, kurio trokštu 
 

Šis pratimas yra naudingas, kadangi leidžia bendrauti išraiškomis žmonėms, kurie sunkiai arba iš viso negali 
bendrauti verbaliai ar neturi kalbos įgūdžių, taikomas komunikacijos skatinimo metodas. 
Komunikacijos skatinimo metodas (angl. Facilitated communication) yra edukacinė reabilitacijos priemonė, 
kurios tikslas – suteikti galimybę žmonėms bendrauti per išraiškas, taikoma turintiems menką ar visai 
neturintiems verbalinio bendravimo ir kalbos įgūdžių. Tai taip pat gali užtikrinti gilesnį bendravimą 
išreiškiant savo nuomonę kai kuriomis temomis. 

 
Tikslas: ugdoma savivertė, asmeninė autonomiją, ugdomi psichiniai, jutiminiai, motoriniai ir fiziniai 
gebėjimai, stebima ir patvirtinama santykių dinamika pagal planą. 

 
Metodologija: Moderatoriai besimokančiuosius suskirsto į grupes. Skirstant į grupes, taip pat galima 
padaryti keletą papildomų veiklų, kad šis momentas būtų dinamiškesnis ir jo nesumenkintų įprasta rutina. 
Suskirsčius besimokančiuosius į grupes, jiems suteikiama medžiaga, kurią jie gali naudoti veikloje. 
Pasitelkdamas šią medžiagą, moderatorius, taip pat, atsižvelgiant į dalyvaujančius besimokančiuosius, turi 
nuspręsti, ar suteikti jiems laisvę sukurti savo darbus, ar, remiantis gairėmis, jie yra nukreipiami kurti ką 
nors susijusį su tema (svajonėmis, jausmais, lūkesčiais ir ateities tikslais). 
Baigę darbą besimokantieji gali pristatyti likusiai grupei ir diskutuoti, padedant moderatoriui ar kitiems 
dalyviams. 

 
Veiklos apibūdinimas: 
Veikla "Pasaulis, kurio trokštu" siekiama supažindinti besimokančiuosius su kalbomis ir meno praktika. 
Asmeniniai darbai, sukurti komandinio darbo metu, sukuria bendradarbiavimą ir atmosferą, reikalingą 
vertinant ne tik individualų menininkų darbą, bet ir kitokį, kūrybingą gyvenimo būdą visuomenėje. 

Besimokantieji turi užduotį realizuoti spalvotą medinį skydą, kurio centre yra pasaulis. 

Kiekvienas besimokantysis, individualiai ant molio masės apibrėžia savo ranką. Kai rankos bus iškeptos 980 
laipsnių temperatūroje, jos nudažomos šaltų spalvų technika ir kartu klijuojamos ant medinės plokštės, kuri 
iš anksto nudažyta. Todėl skydelį sudaro besimokančiųjų rankos, kurie, užuot dažę savo molinę ranką, dažo 
kito dalyvio molinę ranką. 

Visas pratimas atliekamas pagal darbo planą, sudarytą pateikiant paveikslėlius, identifikuojančius įvairius 
veiklos etapus, tokius kaip: rankos apibrėžimas, dažų ir teptukų gavimas, molinės rankos dažymas, 
padėjimas į orkaitę ir t. t., kol gaunamas išbaigto produkto vaizdas, kuris yra rankų darbo ir spalvotas. 

Kadangi tai veikla, apimanti džiovinimą, naudojant šilumos šaltinį, patys besimokantieji gali būti įtraukti į 
pasirengimą pačiai veiklai (pvz., jie gali padėti moderatoriui renkantis formą, taip pat paruošiant orkaitę). 

 
Alternatyvos: 
1. Besimokantieji naudojasi laikraščiais ir žurnalais, iš kurių gali išsikirpti paveikslėlius, raides ir pan., kad 

atspindėtų ir išreikštų jausmą, proto būseną, norą, ateities tikslą (kalbant apie verslumą, jie gali iškirpti 
žmonių, kurie juos įkvepia, fotografijas). 
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Kokį tu matai save? Kokį tu norėtum matyti save? Užduoti tokius klausimus svarbu norint susidaryti 
supratimą apie atotrūkį tarp šių dviejų vaizdų ir pakloti pamatą tikslui pasiekti. 

 
2. Moderatorius jiems nurodo jausmą, proto būseną ar tikslą. Besimokantieji pasirenka vaizdus, susijusius 

su šiais nurodymais. Taip pat galima suteikti pasirinkimo laisvę, o kiekvienas dalyvis gali pasirinkti 
nuotaiką ar tikslą ir, neinformuodamas apie tai kitus, paruošti savo darbą. Tada sudaroma visų darbų 
paroda ir visi besimokantieji turi atspėti nuotaiką ar žinią, kurią kiekvienas dalyvis nori perteikti. Veikla 
bus baigta per dialogą-diskusiją apie įvairias iš veiklos išplaukiančias temas ir tikslus, siekiant įsitikinti, 
kad tai yra atskaitos taškas apmąstymams. 

 
Reikalingas laikas: Priklauso nuo moderatoriaus. Veikla gali būti iš karto visa, tokiu atveju veiklos trukmė 
yra gana ilga arba, kaip rekomenduojama, ji gali būti suskirstyta į keletą dalių arba net skirtingomis 
dienomis, atsižvelgiant į besimokantiesiems tinkamą laiką. 

 
Priemonės: Tai priklauso nuo pasirinkto darbo režimo. Pratimą galima atlikti naudojant popierių, kartoną, 
teptukus, temperą, žymeklius, klijus, formas ir šablonus, gipsą, molį, dėžes ar bet kokius daiktus, kuriuos 
galima naudoti dekupažo veiklai. 

 
 

1, 2 ir 3 paveikslai - Kaip besimokantieji pasidarė molines rankas pagal planą. 
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2 MODULIS: Apie verslumą 
 

Verslumas nėra tai, ką darai, bet yra tai, kuo esi. 
 

Tapti verslininku nėra lengva. Tačiau mes galime nustatyti verslumo patirties pradinį tašką: savivertę. Kaip 
mes aptarėme ankstesniame modulyje, savivertė yra savybė, kuri ne visada yra įgimta, tiesa, labai dažnai jos 
reikia kažkaip ieškoti, ugdyti ir mokyti. 
Sėkmingas verslininkas ne tik sugeba parduoti produktą, bet ir sugeba parduoti save. Vis dėlto akivaizdu, 
kad kompetencija šioje srityje eina koja kojon su saviverte, tiesa, daugeliu atvejų verslininkas, kuris sugeba 
parduoti save, pasirodys geriau to, kuris yra labai kompetentingas tam tikroje srityje, bet neturi adekvataus 
savęs vertinimo. Negalime sakyti, kad kompetencija yra antraeilė, tačiau teisinga sakyti, kad tinkamą 
kompetenciją turi palaikyti sąmoningas savęs vertinimas. 
Tuomet, kai įkuriamas verslas, verslininkas turi sugebėti apsirūpintii tinkamais žmonėmis, suburti savo 
komandą. Vėlgi, savivertė vaidina pagrindinį vaidmenį įtikinant žmones prisijungti prie komandos, nors tų 
žmonių ir nepažįsti. Ne tik tai, bet ir įtraukiant komandą bei įtikinant juos, kad veikla, kurioje dirbama, yra 
teisinga, ugdant priklausymo darbo grupei jausmą. 
Tinkamas savęs vertinimas yra būtinas net nesėkmės akimirkomis. Kartais jos yra neišvengiamos ir gali 
pavojingai paveikti savivertę. Bet kokiu atveju, dažnai nuo krizės prasideda augimas. Todėl geras 
verslininkas turi mokėti valdyti šias akimirkas, nesiekdamas paveikti savo savivertės. Savivertės nereikėtų 
painioti su arogancija, tačiau tai yra savybė, kurią turi turėti verslininkas ir jo komanda. Paskutinis, bet ne 
mažiau svarbus dalykas yra tai, kad turintys gerą savivertę žmonės taip pat dažnai yra malonūs žmonės, kas 
motyvuoja ir yra produktyvu su jais dirbti. 

 
 

Pabandykite: 
 

Tai yra “apšilimo” pratimas, naudingas norint suprasti save. Verslumas susijęs su savimi pačiu, būsimu 
verslininku. Verslumas yra labiau susijęs su tuo, koks yra žmogus, o ne su tuo, ką daro. Žinant žmogaus 
prigimtį ir vadovavimasis ja yra pirmieji žingsniai į verslumo pasaulį. Be to, verslininkas turi susikurti pasaulį 
aplink save tokį, kokio nori, o ne tokį, koks nori, kad būtų kiti. 

 
Moderatorius besimokantiesiems duoda mažus popieriaus lapelius su keletu rašytinių instrukcijų (arba 
klausimų). Tada besimokantieji vykdo instrukcijas (moderatorius pasirenka, ar veikla atliekama anonimiškai, 
ar dalyviai turi rašyti savo vardą). Visi atsakymai sudedami į dėžutę, o vėliau besimokantieji paima ir 
pakabina juos ant lentos. Pratimas baigiamas kiekvieno ant lentos kabančio atsakymo aptarimu grupėje, 
kurį koordinuoja moderatorius, skatindamas diskusiją pateikdamas papildomus klausimus, komentarus ir 
nuomones. 
Norint užtikrinti teisingą pratimo atlikimą, galima naudoti tokias instrukcijas: 
 

• Nurodykite 3 dalykus, kurie jums patinka savyje 
• Nurodykite 3 gebėjimus ar įgūdžius, kuriuos jūsų manymu turite 
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• Nurodykite 3 atvejus, kai įveikėte nesėkmes 
• Nurodykite 3 įgūdžius, kuriuos norėtumėte patobulinti 
• Nurodykite 3 darbus, kuriuos norėtumėte dirbti 

 
Kaip jau minėta, supratimas, kas mes esame, yra pirmas žingsnis pradedant verslą. Pirmasis etapas norint 
tapti verslininku yra pažinti save, savo stipriąsias puses, savo siekius. Antrasis etapas skirtas sutelkti dėmesį 
į kitus 3 veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų konkretizuotas siekis tapti verslininku. 
Tris pagrindinius etapus galima apibendrinti taip: 

 
• Tirti 
Kiekviena verslo idėja paremta išsamiais tyrimais. Jūs turite žinoti, ko norite pasiekti. Idėja turi būti 
konkreti, tiksli, jei ji neaiški – geriau viską atidėti vėlesniam laikui, kuomet verslo idėja bus aiškesnė. 

Ką norite parduoti? Ar idėja yra novatoriška? Ar žmonėms / klientams reikalingas šis produktas, ar tai 
tik nauja idėja, nėra anksčiau įgyvendinta? Ar šis produktas patenkina realų žmonių poreikį? 

Prieš imantis verslo, naudinga užduoti tam tikrus klausimus. 

 
• Kurti 
Mūsų verslas turi koncentruotis ties produktu ar paslauga. Vien tik idėjos nepakanka. O taip pat jums 
nereikia turėti tūkstančius alternatyvų, ką norėtume sukurti. Kitaip tariant, tai vestų į nekonkretumą ir 
neproduktyvumą. 

 
• Parduoti! 
Verslininkai dažniausiai yra tokie žmonės, kurie geba parduoti produktą ar parduoti save, kaip minėta 
anksčiau, taigi jie turėtų būti apsupti tinkamų žmonių ir gebėtų įtikinti darbuotojus tikėti, kad verslo 
idėja yra tinkama. 

 
 

Verslumas ir žmonės, turintys SUP 
 

Verslumo ugdymas ir jo nauda 
Visų pirma, tinkamas verslumo ugdymas lemia, kad besimokantysis tampa išradingesnis ir atsakingesnis. Dėl 
savo profesijos jie gali pasinerti į realų gyvenimą. Įgydami patirties, rizikuodami, dirbdami savo darbą ir 
mokydamiesi iš jo rezultatų. 
Dažnai neįgalieji gauna papildomą techninę ir finansinę paramą, kuri gali būti garantija siekiant sumažinti 
riziką, susijusią su savarankiško darbo galimybėmis. 

Verslumas yra svarbus užimtumo šaltinis, kuris gali sąlygoti ekonominį neįgaliųjų savarankiškumą. Be to, jie 
turėtų pranašumą būdami savarankiškai dirbantys asmenys. Štai kodėl mes tikime, kad verslumo ugdymas 
yra būtinas kiekvieno, ypač neįgaliųjų, asmeniniam ir profesiniam augimui. Visų pirma, tai suteikia asmeniui 
galimybę konstruktyviai išmokti organizacinių įgūdžių. Šios kompetencijos yra labai svarbios, nes ugdo 
asmenyje gebėjimą planuoti, nustatyti ir atpažinti prioritetus ir dėl to pasiekti savo tikslus. 

Be to, tai daro įtaką besimokantiesiems didinant problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir sprendimų 
priėmimo įgūdžius, gerinant tarpasmeninius santykius, ugdant komandinio darbo jausmą, didinant savęs 
vertinimą, lyderystę, pasirengimą darbui ir sveikatos būklę. Kalbant apie komunikaciją, tinkamas verslumo 
ugdymas garantuoja geresnį komunikacijos įgūdžių vystymąsi, ypač kai reikia iškomunikuoti idėjas ir 
perduoti jas kitiems. 
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Kita svarbi pagalba, kuri gali būti suteikta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam besimokančiajam, yra 
išmokyti jį nusistatyti tikslus. Verslumo pasaulis grindžiamas tikslų nustatymu ir prioritetų pripažinimu. 
Tikslai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis kiekvienoje gyvenimo srityje: profesiniai, laisvalaikio, 
tarpasmeninių santykių ir kt. 

Jie peržiūrimi atsižvelgiant į prioritetus. Tačiau ne visi turi sugebėjimą valdyti savo tikslus, ir dėl šios 
priežasties reikia to išmokti, o paskui naudoti praktiškai. Neturėdami tiksliai nustatytų tikslų, dažniausiai 
laukiate, kol viskas įvyks, ir dažnai remkitės dalykų atsitiktinumu. To neturėtų būti. 
Tikslas turėtų būti: 

• Konkretus 
Kokį tikslą norite pasiekti? Kuo daugiau įsigilinsite į detales, būsite konkretūs ir turėsite mintyse, 
kur link judate, tuo didesnė tikimybė, kad tai įvyks. 

• Matuojamas 
Tikslą reikia suskaidyti į išmatuojamus elementus. Pavyzdžiui, „būti laimingu” nėra 
išmatuojamas tikslas, turėtų būti „sutaupyti penkis eurus per dieną, kad galėtum išvykti į savo 
svajonių kelionę”. 

• Pasiekiamas 
Įvertinkite tikslą pasiekiamumo prasme. Jei tam tikslui pasiekti nėra reikalingų išteklių ar laiko, 
jis pasmerktas nesėkmei. Tai nereiškia, kad nereikia svajoti ar bandyti dalykų, kuriuos sunku 
pasiekti, bet, kita vertus, tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į visus tikslo aspektus ir stengtis viską 
gerai organizuoti, kad pavyktų. 

• Aktualus 
Ar šis tikslas jums ar jūsų komandai yra svarbus? Kas iš to, jei tikslą pasieksite? Kas paskatino jus 
žengti pirmuosius žingsnius? Užduoti sau šiuos klausimus reiškia paklausti savęs, ar tavo tikslas 
yra tinkamas, ar ne. 

• Apibrėžtas laike 
Suplanuokite įvykdymo terminus. Savo tikslą suskirstykite smulkesniais etapais, kad būtų 
lengviau jį pasiekti, ir nurodykite sau galutinį įvykdymo terminą. Viskas, su kuo susiduri, kai 
atlieki mažais etapais, yra labiau motyvuoja ir yra lengviau atlikti. Jei jūsų tvarkaraštis yra 
lankstus ir realistiškas, jums ir (arba) komandai bus lengviau išlaikyti įkvėpimą ir rečiau ji 
pasiduos. 

 
Įvairovė yra pridėtinė vertė 
Kiekvienas iš mūsų yra skirtingas, kiekvienas iš mūsų yra asmenybė, turi savo įgūdžius ir gebėjimus. 
Komandoje įvairovė yra veiksnys, atskiriantis geras komandas nuo geresnių. Toje pačioje komandoje galite 
dirbti kartu, kad pasiektumėte tą patį tikslą. Šis tikslas vertinamas ir patiriamas subjektyviai, kiekvienas turi 
skirtingą viziją, skirtingą požiūrį į veiklą. Kas vienam yra paprasta ar nereikšminga, kitam gali būti 
neįveikiama, ir atvirkščiai. Dėl šios priežasties, jei grupė yra nevienalytė, laimi grupė, kurioje vyrauja 
įvairovė, užuot skatinusi homogeniškumą. 
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2.1 – Kas yra verslininkas? 
 

Ši veikla yra labai naudinga, nes besimokantysis gali dirbti individualiai, nepaisant to, kad pagrindinis tikslas 
yra darbas grupėje. Be to, besimokantysis geba kontekstualizuoti tai, kas buvo perteikta per verslumo 
sampratą. 

 
Tikslas: supažindinti besimokančiuosius ar pagilinti žinias apie verslininko asmenybę. 

 
Veiklos apibūdinimas:  
Veiklos tikslas – sukurti plakatą apie verslininką. Plakatas kuriamas grupėse, kur kiekviena grupė (daugiausia 
4-5 besimokantieji) yra atsakinga už jo dalį. Tik kai kiekviena grupė pabaigs savo dalį, visos dalys bus 
sujungtos į bendrą plakatą. 
Galutiniame plakate turi būti nuotraukos, kurios kažkaip susijusios su verslumu. Besimokantieji gali aptarti ir 
pasirinkti, kurie vaizdai, jų manymu, geriausiai atspindi verslumą ir kokia jo reikšmė. Pavyzdžiui, vienu iš 
atvejų besimokantieji nusprendė sutelkti dėmesį į kūrybiškumą, manydami, kad tai yra būtinas bet kokio 
verslumo pradžios taškas. Šis pratimas yra labai naudingas, jei siūlomas SUP turintiems studentams, nes jie 
supranta, kad jų darbas nėra skirtas tik užimtumui, o yra pateiktas kontekste. Akivaizdu, kad pratimą galima 
pakartoti skirtingomis temomis. 

 
Reikalingas laikas: 1,5 valandos. Reikalingas laikas priklauso nuo veiklos sudėtingumo. Jei besimokantieji 
turi iškirpti ir suklijuoti vaizdus, laikas sutrumpėja, o jei besimokantieji turi ieškoti, piešti ir nuspalvinti, jiems 
reikia daug daugiau laiko užduočiai atlikti. 

 
Priemonės: popieriaus lapai, žirklės, dažai, klijai, laikraščiai, žurnalai, lipni juosta. 

 

4 paveikslas – Plakatas, kuomet visos jo dalys apjungtos. Kaip matote, plakato viduryje jie naudoja žodį „Creativià“ 
(Kūrybiškumas)
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2.2 pratimas – Ugdykite verslumo įgūdžius: lavinkite savo idėjų 
generavimo įgūdžius! 
 
Šiuo pratimu ugdomi tokie verslumo įgūdžiai kaip siekis plėtoti su verslu susijusią idėją. Ugdyti 
besimokančiųjų problemų sprendimo gebėjimus. Sužinoma, kad grupės įvairovė ir homogeniškumas yra 
naudingi įveikiant riziką bei sunkumus. Kas gali būti sunku vienam, gali būti lengva kitam. Įvairumas yra 
esminis dalykas kovojant su visomis kliūtimis. Šiame pratime pabrėžiama, kad komandinis darbas ir 
skirtingos asmenybės, kitoks mąstymo būdas, skirtingos kultūros yra naudingi ieškant tinkamo sprendimo, 
konfrontuojant vienas su kitu ir siekiant geriausio rezultato, mokantis vienas iš kito. 

 
Tikslas: Kad besimokantieji suprastų, kad įvairovės sąvoka grupėje yra esminė. 

 

Metodologija: Veikla grupėje. Besimokantieji suskirstomi į grupes naudojant papildomą veiklą (žr. 1.2 
pratimą). Mokymosi aplinka turėtų būti erdvi ir sudarytų sąlygas tinkamam stalų išdėstymui grupės veiklai. 

 
Veiklos apibūdinimas: Moderatorius kiekvienai grupei pateikia istoriją arba situaciją, susijusią su verslumu. 
Kiekvienos grupės nariai turi reflektuoti kartu, kad numatytų galimas problemas, kurios gali kilti, ir pateiktų 
bendrą laukiamų problemų sprendimą. Kai bus susitarta dėl bendro sprendimo, kiekviena grupė pasirenka 
atstovą, kuris, aptaręs sprendimą su savo grupės nariais, pateikia galutinius sprendimus. Po to, kai jie 
pristatys problemos sprendimą, visi besimokantieji ir moderatorius pasvarstys ir įvertins: Ką mes padarėme 
gerai? Ar sugebėjome numatyti visus sunkumus? Ar mums pavyko juos įveikti? Ką galėtume patobulinti? 
 
Pavyzdys: Mes visi realybėje ar per televiziją matėme vaikus, pardavinėjančius limonadą savo kieme. Tai 
paprastai vadinama „Limonado stendu”. Tai gali būti jaunų žmonių pirmojo bandymo imtis verslo pavyzdys. 
Tai gali būti laikoma bent jau geru verslumo ugdymo pavyzdžiu, nes imantis šios veiklos jaunimas susiduria 
su: komandiniu darbu, novatoriškos idėjos siekimu ir pirmuoju, net ir minimaliu, pelnu ir ekonomine 
autonomija. 
 
Naudingi klausimai: Kaip mes valdome išlaidas, susijusias su medžiagų pirkimu? Kaip mes nustatome savo 
produkto kainą? Ar turime konkurentų? Kaip mes elgiamės šiuo atveju? 
 
Reikalingas laikas: 50 minučių 

 

Priemonės: Lenta, popieriaus lapai, rašikliai. 
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3 MODULIS: Komandinis darbas ir verslumas 

Efektyvus komandinis darbas versle yra augimo ir sėkmės paslaptis. Norėdamas būti efektyvus komandos narys, 
turite išsiugdyti sugebėjimą gerai dirbti tiek individualiai, tiek kartu su kolegomis ar darbuotojais. Tiesą sakant, 
komandinis darbas yra vienas iš esminių aspektų siekiant bendrų organizacijos tikslų ir uždavinių. 

1) Svarbiausias dalykas, kad būtume geru komandos nariu, yra aiškiai suprasti tikslus, kuriuos 
komanda turi pasiekti, taip pat individualius tikslus, kad individualios pastangos galėtų būti 
suderintos su komandos pastangomis. 

2) Kitos svarbios sėkmingo komandos nario savybės yra grįžtamojo ryšio teikimas ir mokymasis priimti 
kritiką. Lengviau pasakyti, nei padaryti, tam reikia kruopštaus ir nuolatinio mokymosi. Įsitraukimas 
ir konfliktų sprendimas drauge taip pat vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą narystę 
komandoje. 

3) Paprastai visais komandos ir konfliktų sprendimo etapais būtina gerbti kitų nuomonę bei 
įsitikinimus taip kaip savuosius. Tai, kaip komanda valdo konfliktus, dažnai lemia, kaip gerai 
komanda dirba kaip darnus vienetas. 

Gebėjimas dirbti komandoje yra labai svarbus įgūdis, kurį reikia įgyti ir turėti, norint įsidarbinti. Darbo vietoje 
yra norma, kasdienis dalykas, kuomet dirbant su kitais žmonėmis siekiama bendro tikslo. Išmokti dirbti 
komandoje naudinga ne tik kolektyvui bei įmonei, bet ir pačiam asmeniui. Galimybė dirbti komandoje yra tai, 
ko galite išmokti, ir, laimei, yra daug veiklų ir žaidimų, kuriuos galite atlikti su savo grupės nariais ar kolegomis, 
kad įgytumėte ar patobulintumėte savo sugebėjimą dirbti komandoje. 

 

Komandinio darbo pranašumai 
• Pasitikėjimo stiprinimas — Pasitikėjimas kitais komandos nariais yra pagrindinis veiksnys ir 

atspirties taškas bet kuriai veiklai, be pasitikėjimo nepavyks įvykdyti komandinės veiklos sėkmingai.  
Žmonės, kurie pasitiki savo kolegomis tiek dėl charakterio savybių, tiek dėl sugebėjimų, yra labiau 
linkę išeiti iš savo komforto zonos ir siekti bendro tikslo. Jie palaiko ir vadovauja vienas kitam, o tai 
reiškia, kad jiems nereikia jaudintis dėl to, kad kažkas nuolat tikrina ar vertina jų darbą, jie žino, kad 
iškilus nemalonumams, jie gali pasikliauti vienas kitu. Priešingai, jie pasikliauja kiekvieno savo 
kolegos stipriosiomis pusėmis ir kartu kuria ką nors didesnio, nei jie būtų padarę savarankiškai. 
Kalbama apie vienas kito papildymą. 

 
• Konstruktyvi kritika — Tai reiškia, kad nebijoma išsakyti savo nuomonės, nepaisant pasekmių. 

Tai reiškia, kad galite laisvai dalintis informacija net tada, kai klystate, nebijote būti teisiami ir 
išjuokiami. Gali pasitaikyti klaidų, tačiau svarbu išmokti suprasti, kad klaidos ir nesėkmės yra 
akimirka kaip ir bet kurį kita gyvenime, ir kad jos gali mus tiek daug išmokyti. Pasikliauti 
komanda, kurios nariai jus palaiko, reiškia pasiekti gerų ir teigiamų dalykų bei sprendimų net jei 
pasitaiko klaidų. 

 
• Didesnis pasitikėjimas, didesnis konkurencingumas — Mokymasis dirbti komandoje, atliekant 

įvairias užduotis, atsižvelgiant į gabumus ir polinkius padės besimokantiesiems, turintiems 
mokymosi sunkumų, jaustis labiau pasitikintiems savimi, vertinamiems save ir vertinamiems kitų. 
Tai jiems labai padės, kai ateis laikas įsidarbinti, padarys juos lankstesniais ir gebančiais prisitaikyti 
prie darbo aplinkos bei bendrauti su kolegomis, su kuriais teks bendrauti kiekvieną dieną. 
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3.1 pratimas – Mano pasaulis visomis spalvomis 
 
Ši veikla rekomenduojama dėl šių priežasčių: 
 

• Įsitraukimas: darbas grupėse, sinergija, siekiant bendro tikslo; 
• Smagus mokymasis: žaidžiant ir maloniai bendraujant sustiprėja kūrybinė nuojauta, kuri mus skatina 

kurti naujus projektus; 
• Komunikacija vizualiniais, garsiniais, kinestetiniais kanalais, kurie paskatina besimokančiuosius aktyviau 

bendradarbiauti. Visa tai leidžia vertinti įvairovę kaip konstruktyvios konfrontacijos veiksnį, lemiantį 
asmens augimą; 

• Erdvinio mąstymo, meninio planavimo, kantrybės, sugaišto laiko, gebėjimo ištaisyti klaidas 
nesipriešinant įgūdžių ugdymas; 

 
Tikslas: įsitraukimo ir komandinio darbo įgūdžiai, mokymasis atliekant darbus ir smagiai praleidžiant laiką, 
komunikacijos įvairiais kanalais ugdymas. 

 
Metodologija: Visi besimokantieji sėdi prie vieno stalo. Moderatorius padeda sukurti teigiamą, ramią ir 
nekritikuojančią aplinką. Moderatorius jiems duoda mozaikos rinkinius, vinilo klijus, teptukus. Kiekvienas 
dalyvis gali pasirinkti medžiagas, kurias jis renkasi veiklai atlikti. 
Bendras darbas prie stalo, atliekant įvairias užduotis ir įvairius išteklius bei medžiagas skatina smalsumą, 
pozityvų keitimąsi nuomonėmis, dialogą, dalijimąsi nuomonėmis, suteikiant jiems galimybę laisvai reikštis 
įvairiais ir neformaliais komunikacijos būdais. 

 
Reikalingas laikas: 50 – 55 minutės. 

 
Priemonės: mozaikų rinkiniai, viniliniai klijai, teptukai. 

5 paveikslas – Kaip besimokantieji suklijavo žiedlapius naudodami mažus mozaikos rinkinius, vinilo klijus, dažus ir teptukus 
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3.2 pratimas – Piešimas bendradarbiaujant 
 

Piešimo bendradarbiaujant veikla yra susijusi su idėjų perdavimu alternatyviais komunikacijos būdais ir 
pasitikėjimo tarp dalyvių jausmo bei abipusės pagarbos kitiems ugdymui. Šios veiklos tikslas yra paskatinti 
besimokančiuosius dalytis savo idėjomis nebijant vertinimų ar išjuokimo, skatinti jų kūrybiškumą ir stiprinti 
kritinio mąstymo gebėjimus. Be to, siekiama komunikuoti tam tikra tema, kas susiję su tiksline sritimi (kurią 
parenka moderatorius), pavyzdžiui, verslumą. 

 
Tikslas: Skatinti komandinį darbą. Sužinoti apie įvairius mąstymo ir organizavimo būdus bendraujant su 
kitais dalyviais saugioje aplinkoje, išmokti įsiklausyti ir gerbti kitų idėjas ar požiūrius.  

 
Veiklos apibūdinimas: moderatorius ant stalo padeda storus flomasterius. Kiekvienam besimokančiajam 
duodamas paprasto popieriaus lapas ir pateikiama tema, susijusi su veiklos pagrindinėmis sritimis (pvz., 
„darbas komandoje”, „bendruomenės dvasia”, „verslumas” ir pan.). 
Moderatorius paaiškina, kad jie dalyvaus veikloje apibrėžtą laiką. Prasidėjus veiklai, kiekvienas 
besimokantysis pradės veiklą piešdami figūras, naudodami skirtingas spalvas, simbolius, paveikslėlius, rašys 
žodžius temos sričiai atskleisti. 

 
Po tam tikro laiko, kurį pasirenka moderatorius, jis paskelbia, kad laikas „keistis“, o besimokantieji perduos 
savo piešinius asmeniui, esančiam dešinėje, kol idealiu atveju kiekvienas dalyvis bus ką nors nupiešęs 
kiekviename piešinyje bent kartą. Jei įmanoma, tai turėtų būti veikla, kurią reikia atlikti tyloje, kad dalyviai 
galėtų daugiau dėmesio skirti komunikacijai per meną. Užsiėmimo metu, jei piešėjai užduoda klausimus 
apie techniką, moderatorius turėtų atsakyti, kad bet kuri technika yra tobula ir kad jie gali laisvai daryti, ką 
nori. Jei dalyviai sako, kad nemoka piešti, paprašykite jų pabandyti įsitraukti į veiklą naudojant linijas, 
formas ir skirtingas spalvas. Pasakykite jiems, kad jie neturi įrodyti, jog turi meninį talentą ar įgūdžius, ir kad 
tai ne konkursas, o savybių, susijusių su susipažinimu, darbo kartu ir projekto planavimu, išbandymas. 

 
Rezultatas: Pasibaigus laikui, jie turi nustoti piešti, o grupės narių prašoma žodžiu pristatyti visai grupei 
nupieštą piešinį. Besimokantieji tai daro laikydami meno kūrinį ir aiškindami piešinio koncepciją bei jo 
sąsajas su priskirtąja temos sritimi (verslumas – mūsų konkrečioje situacijoje). Kai kiekvienas pranešėjas 
visai grupei pristatys piešinį, jie pakabins savo piešinius ant sienos ar sudės ant stalo. Diskusijos ir refleksijos 
gali vykti visos veiklos metu, nes grupės nariai, stebėdami kitų kūrinius, gali sugeneruoti naujas idėjas. 
Dideliame popieriaus lape ar užrašų knygelėje surašykite besimokančiųjų idėjas, susijusias su jų projektu. 
 
Reikalingas laikas: 30 minučių – 1 valanda 

 
Priemonės: Laikmatis moderatoriui, stori flomasteriai, popieriaus lapai 
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3.3 pratimas – Keturi kampai 
 

Šis pratimas yra dar viena veikla, skirta besimokantiesiems dirbti grupėse. Be to, besimokantieji verčiami 
vertinti skirtingą požiūrį. Užduotis yra atsistoti ties žodžio, kuriam pritariate, reikšme. 

 
Tikslas: Ugdyti komandinio darbo įgūdžius 

 
Metodologija: Diskusija komandose 

 
Veiklos apibūdinimas: Veiklai reikia keturių plakatų arba pastatomos lentos užrašant vieną iš šių žodžių 
(arba bet kokį tinkamą žodį, susijusį su jūsų veiklos tema). 

 
• STRUKTŪRA 
• SANTYKIAI 
• REIKŠMĖ 
• VEIKSMAS 

 
Moderatorius prašo besimokančiųjų atsistoti prie žodžio, kuris jiems labiausiai būdingas. Kiekvienam 
dalyviui pasirinkus žodį, moderatorius paprašo kiekvienos grupės aptarti pasirinktą žodį ir kaip šis žodis 
susijęs su tuo, ką jie nori dirbti. Po diskusijos verta paklausti kiekvieno grupės nario, kokio rezultato 
pasiekta. 

 
Refeksija: keturios suformuotos grupės nebuvo sudarytos atsitiktinai, tačiau kiekvieną grupę sudaro 
besimokantieji, kurie turi bendrą žodį, kuris yra labiausiai jiems būdingas. Pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms 
tvarka ir nepriekaištingumas yra nepaprastai svarbūs tiek profesinėje aplinkoje, tiek kasdieniame gyvenime. 
Kiti, priešingai, mano, kad svarbiau mokėti palaikyti ryšius ir tarpasmeninius santykius, ir panašiai. Šios 
makro sampratos sritys tikrai atsispindi mūsų kasdieniniame gyvenime ir asmenybėse. Štai kodėl kiekvienas 
iš mūsų turi skirtingą pasaulėžiūrą, skirtingus požiūrius ir yra tai, kas įgalina skirtingų žmonių sanglaudą. 
Šie keturi žodžiai gali paskatinti naudingą diskusiją ne tik apie skirtingus žmonių požiūrius į darbą, verslumo 
aspektus, bet ir apie tai, kaip jie dažniausiai mąsto. Refleksijai gali būti užduodami šie klausimai: 

 
• Ar nustebino kitų grupių pasirinkimai? 
• Su kuria grupe jūsų grupė dirbtų geriausiai ir kodėl? 
• Su kuria grupei jums būtų sunkiausiai dirbti ir kodėl? 
• Kodėl jūs pasirinkote būtent šį žodį? 
• Kaip šis pasirinkimas atspindi jūsų elgseną ar bendravimą su kitais? 
• Kokių klausimų norėtumėte užduoti kitoms grupėms, kad galėtumėte geriau suprasti, kaip jie mąsto? 

 
Žmonės vienas nuo kito tuo, ko negalime paaiškinti ar nuspėti, nes jie yra tuo, kas jie yra. Kiekvieno mūsų 
mąstymas veikia skirtingai. Bandant išsiaiškinti, iš kur kilęs kitas asmuo, lengviau ne taip asmeniškai priimti 
mūsų skirtumus. Įvairovė yra savybė, apibrėžianti ir praturtinanti mus, turinti esminį poveikį bet kuriai 
grupei - tiek darbe, tiek namie.  

Alternatyva: Kūrybinių dirbtuvių tema gali būti koreguojama keičiant šiuos keturis žodžius. Galite naudoti ir 
“apšilimui”, naudodami juokingus ar įdomius žodžius / frazes plakatuose4. 

 
 

4 Adaptuota: Snow, Harrison. 1997. Indoor/Outdoor Team-building Games for Trainers: Powerful Activities from the World of 
Adventure-Based Team-Building and Ropes Courses. McGraw-Hill: New York. 
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4 MODULIS: Eksperimentavimas/rizika ir verslumas 
 

Rizikuoti yra baisu. Dauguma žmonių renkasi buvimą savo komforto zonose ir nedrįsta rizikuoti. Jei 
atsižvelgsime į rizikos veiksnį darbo pasaulyje, tai sėkmingi žmonės, kuriems pavyko įgyvendinti savo 
svajones, tikrai rizikavo savo profesine karjera. Ypač jauni verslininkai gali bijoti rizikuoti. Tačiau reikėtų 
atsiminti, kad rizika yra žaidimo dalis. Verslininkui yra protinga prisiimti nedidelę riziką, investuoti pinigus, 
vystyti naują idėją, apie kurią kiti net nepagalvojo ar ja netiki, rinktis darbuotojus ir pan. 
Nelengva atskirti riziką, kurią verta prisiimti, ir riziką, kurios turėtumėte atsisakyti. Žinoma, kai kurias rizikas 
galime įsivertinti labiau nei kitas, o tai sąlygoja mažiau atsitiktinumų, netikrumo. Neįmanoma kontroliuoti 
kiekvienos situacijos, bet mes tikrai galime kiek įmanoma labiau sumažinti atsitiktinumų. 
 
Todėl verslininkas turi sugebėti gyventi ne tik rizikuodamas, bet ir patirdamas nesėkmes. Akivaizdu, kad nė 
vienas verslas niekada nėra 100% sėkmingas. Skirtumas yra tas, kad nesėkmę vertiname kaip tikėtiną 
situaciją ir ją priimame. Didelės nesėkmės yra didžiosios sėkmės pagrindas. Tai galima pastebėti tiek darbo 
vietoje, tiek meno ar sporto srityje, pavyzdžiui, kur antras šansas ir kilimas po stipraus kritimo dažnai yra 
stimulas, o ne kliūtis. 
Kaip žinome, yra įvairaus pobūdžio rizikų, vienos suteikia daugiau galimybių, kitos mažiau, vienos labiau 
rizikingos nei kitos, tačiau yra vienas vardiklis: rizika mus išskiria iš kitų. Veikimas už verslumo ribų turi 
didelės įtakos ir būtent tai atneša didžiausią pasisekimo galimybę. 
Apibendrinant galima teigti, kad rizikos prisiėmimas, net jei ir atsakingai, ir galimos nesėkmės yra 
neatsiejami nuo šiandienos verslo, o toks mąstymas turėtų būti būdingas tiems, kurie ketina vykdyti tam 
tikrą veiklą. 

 
4.1 pratimas – Baimių ir rizikos identifikavimas bei įveikimas 

 
Vykdydamas šią veiklą modertorius atlieka pratimą, skirtą baimės valdymui. 
Pirmasis žingsnis įveikiant baimę yra ją atpažinti. Pripažinimas, kad kažko bijai, suteikia galimybę įveikti šią 
baimę. 
Tuomet reikia galvoti apie savo jausmus kokie apima, kai esame šios baimės gniaužtuose. Tokiu būdu baimė yra 
suskaidoma, suvokiama, kokia ji yra iš tikrųjų, užuot suvokiama kaip bendra baimė. Kai galime suprasti, kas yra 
mūsų baimė ir ką mes iš tikrųjų jaučiame, mes galime ją įveikti. Kai sugebi įveikti baimę, gali būti labiau 
pasirengęs prisiimti riziką, kuri yra pagrindinė sėkmingo verslininko savybė. 

 
Tikslas: Baimių atpažinimas ir valdymas bei rizikos vertinimas. 

 
Metodologija: Moderatorius supažindina besimokančiuosius su savirefleksijos procesu. Moderatorius 
padeda besimokantiesiems šioje veikloje, nurodydamas žingsnį po žingsnio. 

 
Jis sako: 

• Keletą kartų giliai įkvėpkite. Pagalvokite apie savo asmeninę galią. Žinokite, kad esate saugioje vietoje. 
• Pagalvokite apie savo baimes, ko būtent jūs labiausiai bijote ir kokius jausmus jaučiate galvodamas apie 

dalykus, kurie jus gąsdina? 
• Kokios baimės, jūsų manymu, negalima atsikratyti? Atrodo nepriimtina, nejaučiate malonumo ar pan. 
• Koks yra pirmas vaizdas ar mintis kyla galvojant apie savo baimę? Ar galite pabandyti su šia mintimi 

susieti ką nors teigiamo? Pabandykite tai padaryti! 
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• Pavyzdžiui, „mano viršininkas dažnai šaukia manęs“. Gerai, kad viršininkas pasako, kokie yra jo tikrieji 
ketinimai. Jis galėjo mane atleisti. 

• Pakartokite procesą. Dar kartą pagalvokite apie savo teigiamą teiginį. Jei vis dar netikite, peržiūrėkite 
savo teiginį, kad tikėtumėte juo, įsitikinkite, kad jis vis dar teigiamas. 

• Parašykite arba tiesiog pasakykite kitą jums iškilusią kliūtį ar neigiamas mintis. 
• Dar kartą pasakykite savo teigiamą teiginį įtikinamiau. 
• Pakartokite tai penkis kartus. Kiekviena neigiama mintis, kuri ateina į galvą, bus kontrastuojama, 

įsigilinant į neigiamą mintį. Neigiamas mintis paprastai sudaro keli sluoksniai, kurias reikia pašalinti po 
vieną. Tai tik procesas, kurį visi besimokantieji turi išbandyti atlikdami šį pratimą. 

 
Duokite dalyviams keletą minučių pabaigti šį procesą. Pakvieskite juos užsirašyti arba pasakyti grupei savo 
pastebėjimus. Paprašykite jų apmąstyti jaučiamas emocijas. 
 
Jei yra keli besimokantieji, pasidalykite savo teiginiais su visa grupe ir aptarkite, kaip jie jautėsi vykdydami 
šią veiklą. 

 
Baimės ir ribojantys įsitikinimai dažnai yra susiję su visuomenės vaidmenimis, kuriuos žmonės priima. 
Daugelis baimių yra susijusios su visuomenės lūkesčiais, susijusiais su tokiais vaidmenimis, ir galbūt 
neatitinka jų lūkesčių. Visi žmonės visą gyvenimą vaidina daugybę vaidmenų. Užuot susitelkę ties tuo, ką 
turėtume daryti ar ko kiti tikisi iš mūsų, svarbu susitelkti ties tuo, ko norime savo gyvenime, ties savo 
tikslais ir vizija. 

 

4.2 pratimas – Minų laukas (rizikos prisiėmimo įgūdžiai) 
 

Svarbu leisti žmonėms rizikuoti. Ši veikla skatina rizikos prisiėmimą, kuomet reikia aukšto lygio 
komunikacijos ir kūrybinio mąstymo. 

 
Tikslas: ši veikla orientuota į pasitikėjimą, riziką, vaizduote grįstą ir neverbalinę komunikaciją bei komandinį 
darbą. 

 
Veiklos apibūdinimas: Sudarykite dvi komandas. Padėkite indą ar kibirą atokiau nuo komandų, o daiktus - 
išdėliokite tarp komandos ir indo. 
Turėkite virvę ar virvutę, apjuosiančią visą erdvę juosmens aukštyje 
Vienas kiekvienos komandos narys užsimerkęs, kitas gali matyti. „Vadovas” turi nukreipti dalyvį užrištomis 
akimis, naudodamas tik neverbalinius nurodymus, t. y. bakstelėdamas į dešinį petį nukreipiant į dešinę, kairį 
– nukeipiant į kairę. Viršugalvį – tam kad pritūptų. 

Užrištomis akimis asmuo turi rasti visus daiktus ir sudėti į kibirą, surasdamas kelią savo erdvėje, apribotoje 
virve. Pirmasis, sudėjęs visus daiktus į kibirą, yra nugalėtojas. 

Žaidimas tęsiasi tol, kol visi besimokantieji pabus “vadovu” ir visi daiktai bus sudėti į indus. 

 
Dalyvių skaičius: 4 - 10 asmenys (pageidautinas lyginis skaičius) vienas asmuo, užrištomis akimis, ir jo „regintis“ 
pagalbininkas. 
 
Reikalingas laikas: 10 – 15 minučių. 
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Priemonės: Indai / kibirai, bet kokie daiktai, kuriuos reikia išdėstyti kambaryje, virvė, kaklaskarės. 

 

 
5 ir 6 paveikslai - Besimokantieji, atliekantys veiklą „Minų laukas“ 

 

4.3 pratimas – Rizikos prisiėmimo žaidimas 
 

Ši veikla rekomenduojama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems besimokantiesiems dėl šių priežasčių: 
• komandinio darbo įgūdžių ugdymas; 
• besimokantiesiems nereikia rašyti; 
• mokomasi darant 
• mokomasi ramioje aplinkoje 
• smagus mokymasis 

 
Be to, vykdydami šią veiklą besimokantieji išmoksta įvertinti riziką, galimybes ir galimą naudą. Jie taip pat 
pripranta rizikuoti ir pasitikėti savo ištekliais. Čia rizika laikoma iššūkiai, kuriuos reikia įveikti. 
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Tikslas: stebėti besimokančiųjų rizikos prisiėmimo elgseną ir aptarti asmenines savybes ir polinkius, 
susijusius su rizikavimu ir verslumu 

 
Priemonės: viena šiukšliadėžė ar panašus kibiras, trys (teniso) kamuoliukai, matavimo juosta, kreida, 
pastatoma lenta. 
 
Veiklos apibūdinimas: Moderatorius pasiruošia veiklai: jis padeda šiukšliadėžę kambaryje, tada, metro 
atstumu nuo šiukšliadėžės, pažymi kreida ir užrašo numerį “vienas”. Dviejų metrų atstumu jis pažymi ir 
skaičių 2, už trijų metrų - dar vieną skaičių “trys” ir panašiai, atsižvelgiant į vietos, kurioje vyksta veikla, 
matmenis. Paruošęs vietą, moderatorius parengia lentelę popieriaus lape ir pateikia rezultatų lentelės 
šabloną. Jis neturi minėti, kad tai rizikinga veikla. 
Moderatorius paaiškina žaidimą: „Jūs ketinate dalyvauti kamuoliuko metimo varžybose, kuriose galite 
laimėti ar pralaimėti. Kiekvienas iš jūsų turės galimybę mesti kamuoliuką į šiukšliadėžę. Kiekvienas dalyvis 
turės tris bandymus. 

 
1 etapas: kamuoliukų metimas po vieną 
Paprašykite besimokančiųjų išeiti iš kambario. Tada pakvieskite juos ateiti į kambarį po vieną ir pabandyti 
mesti kamuoliuką (kitų besimokančiųjų nėra kambaryje, todėl dalyvaujantis asmuo nejaučia spaudimo dėl 
to kad kiti yra kambaryje, vertinimo baimės ar kitokio spaudimo). Prieš pradėdamas besimokantysis nurodo 
atstumą nuo kurio nori pabandyti. Besimokantysis taip pat turėtų nurodyti, kiek sėkmingų bandymų jis 
tikisi. 

Rezultatai turi būti užrašomi lentelėje arba ant popieriaus lapo (rezultatai nebus matomi kitiems dalyviams). 
 

 

2 etapas – kamuoliuko metimas, stebint kitiems besimokantiesiems 
 

Kartokite pratimą, kuomet visi besimokantieji yra kambaryje. Kiekvienas besimokantysis bando mesti, o 
kiti stebi. Kaip ir ankstesnėje dalyje, kiekvienas dalyvis bandymams pasirenka norimą atstumą. Rezultatai 
turi būti užfiksuoti. 

 
Dalyvio vardas Pasirinktas atstumas Taškai 
1   

2   
3   

4   

 

Vardas Pasirinktas atstumas Taškai 
 1 bandymas 2 bandymas 3 bandymas 1 bandymas 2 bandymas 3 bandymas 

1       
2       
3       
4       
5       
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3 etapas: Varžybos 
 

Šiame etape žaidėjai gali laimėti prizus, jie turės vieną bandymą. moderatorius kiekvienam dalyviui 
skiria 3 (simbolinius) prizus. Norėdami dalyvauti žaidėjas turi susimokėti tais 3 prizais. Arba, jei žaidėjas 
nenori varžytis, gali gauti juos pasilikti. Jei žaidėjas meta kamuoliuką ir jam nesiseka, jis praranda prizus. 
Jei žaidėjui pasiseka, jis bus apdovanotas prizais. Kuo didesnis atstumas nuo šiukšliadėžės, tuo geresni 
prizai. 

 
Atstumas Kaina Prizas 

1   

2   
3   

 

Moderatorius kviečia norinčius dalyvauti, o kiti stebi ir užrašo rezultatą, kaip aprašyta 2 etape. Kiekvienas 
dalyvis turi sumokėti prieš metimą ir, jei pasiseka, turi būti apdovanotas. 

Po pratimo: laikas diskusijai 

• Kuris etapas jums patiko labiausiai? 
• Kodėl ir kaip pasirinkote atstumus? 
• Ar jautėte kitų besimokančiųjų, stebinčių jus 2 etape, spaudimą? 
• Kodėl kai kurie dalyviai nusprendė nemesti kamuoliuko dideliu atstumu? 
• Kodėl kai kurie dalyviai nusprendė nedalyvauti 3 etape? 
• Kuo skiriasi 3 etapas, lyginant su 1 ir 2 etapais? 
• Ar jums buvo lengviau rizikuoti trečiajame etape po pirmųjų dviejų etapų? 
• Ar 3 etapo metu galimas atlygis buvo vertas rizikos? 

 
Rezultatai: Kodėl ši veikla susijusi su verslumu? Verslininkas turi galimybę įvertinti situaciją, galimybes, 
riziką ir naudą, tada nusprendžia, ar verta ką nors daryti, ar ne. 
 
Didžioji verslininko sėkmės dalis susijusi su jo sugebėjimu prisiimti vidutinę, apskaičiuotą riziką. Prisiimti 
riziką yra gyvenimo ir verslo dalis, nėra galimybės to išvengti, todėl geriau išmokti protingai jos imtis. 
Verslininkai, rizikuodami, vis daugiau sužino apie savo sugebėjimus ir asmenybę, supranta save ir sugeba 
valdyti savo ateitį. Rizikuodami žmonės išmoksta tikėti savo sugebėjimais ir riziką priima kaip iššūkius, kaip 
galimybę tobulėti, iššūkiai skatina įdėti visas pastangas tam, kad būtų pasiekti tikslai. 
Geri verslininkai yra protingai prisiimantys riziką, būtent jie rizikuoja, atsižvelgę ir įvertinę sėkmės ar 
nesėkmės tikimybę. Jie vengia didelės rizikos situacijų, nes nori pasisekimo. 

 
Reikalingas laikas: 60 minučių 
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5 MODULIS: Veiklos/pratimai, susiję su komandiniu darbu, 
eksperimentavimu/verslo rizika 

5.1 pratimas – Modeliavimas, pasitelkiant vaidmenų žaidimą 
 

Modeliavimas yra viena iš pagrindinių neurolingvistinio programavimo (NLP) 5 sąvokų, iš tikrųjų jis yra 
tikrasis jo pagrindas. „Sėkmingų” žmonių minčių ir elgesio strategijų modeliavimas siekiant rezultatų 
gyvenime. Pagrindinė koncepcija yra tokia: modeliuoti žmonių, kurie mums patinka, mąstymą, tada 
pasidarykite savo minties modelius, stebėdami kitus, kurie jau yra pasiekę, ir įgyvendinkite rezultatus, 
kuriuos norėtume pasiekti, ir suteikdami papildomą akstiną savo protui – kryptį, galinčią palengvinti 
asmeninių tikslų įgyvendinimą. „Modeliavimas” reiškia tiesioginį ar netiesioginį žmonių, kurie mus įkvepia, 
elgesio, požiūrio ir mąstymo perėmimą. Tai reiškia, kad reikia nukopijuoti požiūrį, mintis, įsitikinimus, 
klausimus, fiziologiją iš tų, kurių pasiekimų norima. Galite imtis sportinės veiklos, darbo, emocinės būsenos. 
Modeliavimas nėra savęs identifikavimas kitų vaidmenyje, imituojant savyje, kuris pats savaime gali būti 
nenaudingas, tačiau priešingai, jis bando sukurti savą vaidmenį, o tai gali būti mums naudinga. 

 
Tikslas: Jei tam tikras asmuo turi specifinių įgūdžių, kurie mus domina, modeliavimo dėka galime to 
nepaisyti ir išmokti. 
 
Pavyzdys: Paimkite vaiko atvejį. Paprastai 99% vaikų mėgdžioja, mokosi, kopijuoja tai, ką daro tėvai ir 
aplinkiniai, įskaitant veiksmus ir elgesį. Tai nesąmoningas ar netiesioginis mokymosi iš kitų būdas, nes vaikas 
neturi sąmoningumo ir racionalumo pasirenkant mėgdžiojamą elgesį, tėvai yra tiesiog „pavyzdžiai, kuriais 
reikia vadovautis”, todėl vaikai kaip kempinės, galinčios mokantis sugerti bet ką pirmaisiais vystymosi 
metais. 
 
Metodika: Mūsų atveju moderatorius praleidžia laiką su besimokančiaisiais, norėdamas įsitikinti, kad 
pasirinko personažą, kurį vertina. Jei tai nevyksta greitai, visi besimokantieji gali diskusijų ar klausimų 
pagalba surasti savo asmeninį atskaitos tašką. Suradę orientacinį veikėją, besimokantieji su moderatoriaus 
pagalba ieško vaizdo medžiagos, kurioje rodomi anksčiau numatyti veikėjai. Surinkęs visą medžiagą ir 
atidžiai ją apžiūrėjęs (net daugiau nei vieną kartą), kiekvienas besimokantysis bandys modeliuoti savo 
veikėjo charakterį, bandydamas padaryti kokį nors išskirtinį kalbėtojo ženklą, pavyzdžiui: balso toną, 
išvaizdą, judėjimo būdą, ritmą ir kt. Net jei pavyksta atkartoti tik vieną savybę, besimokantysis susitapatina 
su sėkmingu asmeniu. Tai padeda jam išsiugdyti saugumą ir pasitikėti savimi. Šis pratimas yra geresnis, jei 
pakartojamas kelis kartus, taip pat todėl, kad, atlikti tai žodžiu, jam gali trukdyti drovumas. 

 
Reikalingas laikas: 40 minučių 

 
Priemonės: interneto ryšys, kompiuteris ir ekranas video reprodukcijai. 

 
 
 

5 http://skepdic.com/neurolin.html 
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5.2 pratimas – Kiaušinio metimas 
 

Šis pratimas yra naudingas skatinant besimokančiųjų komandos dvasią. Tai besimokantiesiems suteikia 
galimybę ko nors išmokti darant. Be to, tai leidžia jiems galvoti apie tai, kaip skatinti savo kūrybiškumą. Tai 
padeda suprasti įvairovės svarbą ir vengti išankstinio vertinimo. 

 
Tikslas: Skatinti komandos dvasią, mokymąsi darant. Ši veikla suteikia komandos nariams galimybę smagiai 
praleisti laiką dirbant mažoje grupėje. Pažvelgti į konkurencijos ir bendradarbiavimo poveikį užduoties 
atlikimui6. 

 
Metodologija: Užduotis yra drauge suprojektuoti priemonę, kuris leistų kiaušiniui saugiai kristi iš nurodyto 
aukščio. 
 
Veiklos apibūdinimas: 
Moderatorius (-iai) padalija grupę į pogrupius, kurių kiekvienoje yra ne mažiau kaip 4 nariai. 
Susirinkusiems komandos nariams reikia apgalvoti ir suprojektuoti priemonę ar prietaisą, kuris apsaugotų 
kiaušinį, kurio dėka kiaušinį numetus ant žemės iš tam tikro aukščio, šis neištikštų. Prieš praktinį pratybų 
demonstravimą kiekviena komanda pristatys rinkodarą, kuriame paaiškins kitoms grupėms apsaugos priemonės 
koncepciją ir veikimą. Kurdama prietaisus, kiekviena komanda dirbs atskirai, o po kiekvieno pristatymo turės 
galimybę diskutuoti, kritikuoti (konstruktyviai) ir patarti. 
 
Kaip pasiruošti veiklai: 

 
• Metimo zona yra atskirta ir pažymėta sritis, aiškiai matoma visiems. 
• Metimo vietą bei kritimo aukštį nurodo moderatorius. 
• Kiekviena komanda pristato savo kūrinį, po to gali būti aptariama su kitais grupių nariais ir tada 
komanda turi mesti kiaušinį. 
• Kitos grupės balsuos už novatoriškiausią dizainą ir sėkmingą rezultatą. 
• Laikas – 40 minučių. 
• Šiaudeliai, maskavimo juosta, nevirti kiaušiniai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Adaptuota: Snow, Harrison. 1997. Indoor/Outdoor Team-building Games for Trainers: Powerful Activities from the World of 
Adventure-Based Team-Building and Ropes Courses. McGraw-Hill: New York. 


