
 

 

EIPTE 

Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime  

Priemonių rinkinio naudojimo gairės 

Šis priemonių rinkinys yra skirtas formalaus pradinio ugdymo pedagogų rengėjams, ypač 

siekiantiems ugdyti studentų verslumą. Gairės yra skirtos aukštųjų mokyklų pedagogams, 

dirbantiems mokytojų rengėjais. Jomis gali naudotis tiek pradedantieji, tiek patyrę dėstytojai. 

– tiek kaip refleksijos įrankiu, tiek mokymo proceso planavimui. 

Priemonių rinkinys yra tinkamas tiek projektų vadovams, tiek dalykų vedantiems dėstytojams,  

tiek asistentams, ar pranešėjams. Priemonių rinkinį sudaro skirtingos trukmės mokymosi 

veiklos, kurias galima pritaikyti skirtingiems instituciniams poreikiams (pavyzdžiui, 

moduliams su skirtingu kreditų kiekiu). Visi įrankiai yra susisteminti, atsižvelgiant į sutartas 

verslumo ugdymo kompetencijas. Priemonių rinkinio turinys ir struktūra projekto metu buvo 

peržiūrimi ir išbandyti projekto partnerių. Studentai, dėstytojai ir projekto komanda įvairiais 

būdais ir įvairiais laikotarpiais išbandė šias priemones. Daugybė priemonių buvo naudojama 

Roskildėje (2018), Antverpene (2018), Bilbao (2019), Sundsvall mieste (2019) ir Vilniuje 

(2020). 

Kadangi priemonių rinkinys yra sudarytas iš įvairių elementų, skirtų skirtingiems verslumo 

ugdymo lygiams, ir apima skirtingos trukmės veiklas, reikalingos gairės, kuriomis siekiama 

paaiškinti, kaip naudotis priemonių rinkiniu. Šios gairės padės bet kuriai Europos (ar net ne 

Europos) aukštojo mokslo institucijai, vykdančiai pradinio ugdymo mokytojų rengimą, 

pritaikyti siūlomas priemones savo poreikiams. 

Kiekviena rinkinyje esanti priemonė aprašyta pagal bendrą struktūrą, kurioje yra pateikiamas 

siūlomos veiklos ar literatūros šaltinio tikslas, nurodomas vykdymui reikalingas laikas, 

papildomi veiklos atlikimui reikalingi ištekliai, pvz., pateikiamos internetinės nuorodos ar 

nuorodos į užduotį / veiklą palaikančius išteklius, ir pateikiamas veiklos ar literatūros šaltinio 

naudojimo aprašymas.  

Priemonės paieška 

Kiekvienai priemonei yra priskirta žyma pagal verslumo ugdymo kompetencijas. Pavyzdžiui, 

jei ieškote užduočių, skirtų komunikacijai, sąraše spustelkite komunikaciją ir tuomet bus 

parodomos visos šioje kategorijoje esančios priemonės.  

 

Norėdami surasti tinkamą  priemonę, galite pasirinkti žymas iš įvairių toliau išvardytų aspektų: 

Kompetencijos 

• Veiksmo ėmimasis 



• Komunikacija 

• Planavimas 

• Iniciatyvos ėmimasis 

 

• Asmeninis požiūris 

• Motyvacija ir atkaklumas 

• Rizika 

• Savarankiškumas 

 

• Tvarių idėjų generavimas 

• Kūrybiškumas 

• Etiškas ir tvarus mąstymas 

 

Priemonės klasifikavimas į kategoriją pagal tipą: 

• metodika, 

• mokytojų knyga, 

• pratybos raštu, 

• išteklių platforma, 

• veiklų rinkinys, 

• mokymo kursai ar moduliai, 

• mokomoji platforma, 

• mokslinis šaltinis. 

 

Susijusios temos 

Pradėkite paiešką su žymomis, susijusiomis su ieškomomis temomis. 

 

Kalba (- os) 

Priemonės klasifikacija pagal kalbą, kuria ji yra pateikiama: 

• anglų kalba, 

• ispanų kalba, 

• portugalų kalba, 

• čekų kalba, 

• prancūzų kalba, 

• korėjiečių kalba, 

• danų kalba, 

• baskų kalba. 


