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Kaip gali atrodyti pradinio ugdymo pedagogų rengimo verslumo ugdymo ekosistema? 

 

Santrauka  

 

Europos politikos dokumentų analizė rodo, kad per pastaruosius du dešimtmečius verslumo 

ugdymo prioritetas tampa vis svarbesnis. Tačiau verslumo ugdymo (toliau – VU) 

įgyvendinimas labai skiriasi atskirose Europos šalyse, ypač kalbant apie pradines mokyklas ir 

pradinio ugdymo pedagogų rengimą. Vykdant EIPTE projektą, pradinio ugdymo pedagogikos 

studentai iš šešių skirtingų šalių dalyvavo skirtingose intensyviose savaitėse. Siekiant užtikrinti, 

kad ateityje būtų daugiau būsimų pradinio ugdymo pedagogų, turinčių VU kompetenciją, net ir 

pasibaigus projektui, turime suprasti jų švietimo ekosistemą. Todėl pirmiausia išanalizavome 

aukštųjų mokyklų verslumo ugdymo ekosistemų teorijas ir jų pritaikomumą (pradinio ugdymo) 

pedagogų rengimui. Antra, remdamiesi interviu su verslumo ugdymo ekspertais iš šešių 

skirtingų šalių, kurie visi dalyvavo EIPTE projekte, pateikėme įvairių ekosistemų etapų šešiose 

skirtingose šalyse apžvalgą ir pirmąsias rekomendacijas, kaip sukurti išsamią pradinio ugdymo 

pedagogų rengimo ekosistemą. 

 

1. Įžanga 

 

Per pastaruosius du dešimtmečius verslumo ugdymas Europoje įgyja vis didesnę svarbą. 

Europos politikos dokumentų analizė atskleidžia didėjantį VU prioritetą. Pavyzdžiui, 

„Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas: Verslumo mąstysenos skatinimas pasitelkiant 

švietimą ir mokymąsi“ (Europos Bendrijų Komisija, 2006 m.); „Verslumas profesinio rengimo 

ir mokymo srityje“ (Europos Komisija, 2009 m.); „Jaunimo verslumo politikos apžvalga“ 

(Europos Komisija, 2012 m). Šie dokumentai rodo, kad „iniciatyvos ir verslumo jausmas“ 

įvardijamas kaip viena iš aštuonių pagrindinių Europos Sąjungos kompetencijų. 

Kiti oficialūs dokumentai, pavyzdžiui, „Tarybos išvados dėl verslumo švietimo ir mokymo 

srityje“ (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2015 m.), „Verslumo 2020“ veiksmų planas 

(Europos Komisija, 2013 m.) arba dokumentas „Švietimo permąstymas: investuoti į įgūdžius 

siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ (Europos Komisija, 2012b) taip pat 

pabrėžia verslumo įgūdžių, taigi ir VU, poreikį įvairiais lygmenimis: „Valstybės narės turėtų 

puoselėti verslumo įgūdžius taikydamos naujus ir kūrybingus mokymo ir mokymosi būdus 

pradedant nuo pradinės mokyklos iki vidurinio iki aukštojo mokslo“ (Europos Komisija, 2012 

m.). 

Tačiau Europos Sąjungoje (ES) VU labai skiriasi, ypač kalbant apie pradinio ugdymo 

pedagogų rengimą. Dėl šios priežasties mūsų projektas „Verslumas pradinio ugdymo pedagogų 

rengime“ (EIPTE) siekia, kad aukštojo mokslo institucijos įgyvendintų VU ir (arba) pagerintų 

esamo verslumo ugdymo kokybę jų pradinio ugdymo pedagogų rengime. Mūsų supratimas apie 

VU grindžiamas tokiu apibrėžimu: „Verslumas yra tada, kai veikiama pagal galimybes ir 

idėjas ir jos paverčiamos verte kitiems. Kuriama vertė gali būti finansinė, kultūrinė arba 

socialinė“ (2012 m. FFE). 

Vykdant EIPTE projektą, pradinio ugdymo pedagogikos studentai iš šešių skirtingų šalių 

dalyvavo skirtingose intensyviose savaitėse. Siekiant užtikrinti, kad ateityje būtų daugiau 

būsimų pradinio ugdymo pedagogų, turinčių VU kompetenciją, net ir pasibaigus projektui, 

turime suprasti jų švietimo ekosistemą. 



Kadangi trūksta mokslinių tyrimų apie verslumo ekosistemas, specialiai skirtas (pradinio 

ugdymo) pedagogų rengimui, šiame dokumente bus analizuojamos VU ekosistemos ir jų 

tinkamumas pradinio ugdymo pedagogų rengimui dviem etapais: 

Pirmiausia išanalizuosime esamas teorijas ir rekomendacijas aukštųjų mokyklų verslumo 

ugdymo ekosistemoms. Po to, remdamiesi interviu su VU ekspertais iš šešių skirtingų šalių, 

kurie visi dalyvavo EIPTE projekte, pateiksime įvairių ekosistemų etapų šešiose skirtingose 

šalyse apžvalgą ir pirmąsias rekomendacijas, kaip plėtoti išsamią VU ekosistemą pradinio 

ugdymo pedagogų rengimo etape. 

 

2. Teorinis pagrindas 

 

2.1 Verslumo ugdymo ekosistemos 

 

Isenberg (2011) pirmasis paminėjo verslumo ekosistemas kaip ekonomiškai efektyvią strategiją 

ir naują ekonomikos klestėjimo skatinimo paradigmą. VU galima laikyti verslumo sub-

ekosistema (Regele & Neck, 2012). 

Remdamiesi šešiais atvejų tyrimais, Rice, Fetter ir Greene (2014) nustatė septynis sėkmės 

veiksnius, leidžiančius aukštosioms mokykloms pasiekti tvarią ir veiksmingą verslumo 

ekosistemą: 

1. Aukštesniųjų vadovų vizija, įsitraukimas ir rėmimas 

2. Stipri programavimo ir dėstytojų lyderystė 

3. Tvarus ilgalaikis įsipareigojimas 

4. Įsipareigojimas skirti pakankamus finansinius išteklius 

5. Įsipareigojimas tęsti naujoves mokymo planuose ir  programose 

6. Tinkama organizacinė infrastruktūra 

7. Įsipareigojimas vystyti išplėstinę veiklą ir pasiekti kritinę masę. 

 

Tačiau ši analizė pagrįsta pirmaujančiomis aukštųjų mokyklų verslumo ekosistemomis ir tam 

tikromis jau esamomis struktūromis, ir negali būti tiesiogiai taikoma (pradinio ugdymo) 

pedagogų rengimui, ypač tokioje šalyje kaip Vokietija, kurioje VU vis dar laikomas 

„egzotišku“. 

Be šių sėkmės veiksnių, yra daugybė modelių, apibūdinančių VU ekosistemas (pvz., Basu, 

2014; Brush, 2014; Matlay 2015). Ryškus pavyzdys – Brush (2014) modelis, kuris paaiškintas 

toliau. 

Brush (2014) įvardija „vidinę verslumo ekosistemą“ kaip pagrindinį aukštųjų mokyklų 

verslumo ekosistemos komponentą. Vidinė verslumo veikla vykdoma bendruomenėje ir 

mokykloje, ją sudaro mokymo turinys, neformalios ir informalios veiklos ir moksliniai tyrimai 

– pagrindinės aukštųjų mokyklų ir kolegijų veiklos sritys, susijusios su verslumu (Alberti, 

Sciascia, & Poli, 2004; Kuratko, 2005). Remdamasis Fetters ir kt. (2010), Brush (2014) 

panaudojo infrastruktūros, suinteresuotųjų šalių, išteklių ir kultūros dimensijas, kad apibūdintų 

vidinę VU ekosistemą, apibrėždamas ją mokyklai arba aukštajai mokyklai. 1 paveiksle 

pavaizduota, kaip dimensijos apjuosia verslumo veiklą mokykloje / aukštojoje mokykloje / 

kolegijoje ir bendruomenėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

1 pav.: Vidinio verslumo ugdymo ekosistema (Brush, 2014). 

 

Viduryje esančiuose domenuose yra mokymo planas (programa), toks kaip kursų medžiaga, 

didaktika ir perteikimo mechanizmai; gretutinė mokomoji veikla, tokia kaip programos, 

seminarai, tinklų kūrimas, verslo planų konkursai ir sprendimai dėl lyderystės, išteklių, 

aptarnaujamos auditorijos, dėstytojų iniciatyvų ir išteklių paskirstymo; moksliniai tyrimai, 

apimantys teorinius ir taikomuosius, įskaitant sprendimus dėl tyrimų krypčių, dėstytojų 

iniciatyvų, finansinės paramos, prieigos prie duomenų ir išvadų sklaidos. 

Suinteresuotųjų šalių dimensija reiškia visus socialinius ir žmogiškuosius mokyklos 

komponentus: dėstytojus, personalą ir moksleivius. Suinteresuotųjų šalių interesai yra skirtingi, 

jie jungiasi į tinklus ir yra susieti atskirai visoje mokykloje ir visoje bendruomenėje. Kuriant 

ekosistemą, būtina nustatyti skirtingus suinteresuotųjų šalių poreikius, ryšius ir motyvaciją. 

Ištekliai apima finansinius veiksnius bei technologijas, fizines priemones, socialinį kapitalą, 

organizacines partnerystes, pajėgumus ir dėstytojų bei personalo įgūdžius. 

Apskritai, infrastruktūra reiškia fizinį universitetinį miestelį (kelius, pastatus, įstaigas), tačiau 

taip pat apima technologinę arba skaitmeninę aplinką. 

Kultūra reiškia simbolinius mokyklos aspektus, normas, vertybes ir tradicijas. Ji atspindi 

universitetinio miestelio „prisilietimą ir pojūtį“, reiškiantį nematerialųjį turtą ir pagrindines 

vertybes, kuriomis paremtas darbas aukštojoje mokykloje. 

Šiuo metu svarbu pažymėti, kad šis modelis yra vienas iš daugelio. Daugybėje atvejų tyrimų 

analizuotos verslumo aukštosios mokyklos ir pagrindinė šių tyrimų išvada yra ta, kad „modelių 

yra tiek, kiek yra aukštųjų mokyklų, kurias galima studijuoti“ (Muller & Toutain, 2015, p. 8). 

 

2.2 Verslumo ugdymo ekosistema pedagogų rengime 

 

Nors egzistuoja VU ekosistemos, moksliniuose tyrimuose didelis dėmesys skiriamas verslo ir 

(arba) ekonomikos mokykloms arba studijų programoms, pvz., gerai žinomas Rice ir kt. 

tyrimas (2014), kuris nustatė septynis sėkmės veiksnius, pagrįstus šešių aukštųjų mokyklų, 

atrinktų dėl jų verslumo programų ilgaamžiškumo, pločio ir brandumo, analize. Tokių 

institucijų struktūros gali būti neperduodamos, pvz., (pradinio ugdymo) pedagogų rengimui, 

ypač šalyse, kuriose VU yra nepakankamai išvystytas. 

Be to, VU apibrėžtys skirtinguose kontekstuose gali skirtis. Kaip pabrėžia Lackeus (2015), 

viena vertus, yra gana siaura verslumo apibrėžtis, suprantama kaip verslo pradžia. Kita vertus, 

verslumas yra panašus į mūsų supratimą apie VU. Verslumas platesne prasme – tai 

kūrybiškumas, galimybės, inovacijos ir iniciatyvumas, todėl jis svarbus įvairioms gyvenimo 

sritims, o ne vien verslui pradėti. 



Vienas VU ekosistemos modelis, pagrįstas panašiu VU supratimu kaip mūsiškis, yra Muller ir 

Toutain (2015) pavyzdys. Savo teminiame darbe Muller ir Toutain (2015) nagrinėja verslumo 

ugdymo ekosistemas, kurių bendras tikslas yra skatinti verslumo mokymosi procesus. 

Jų modelis daugiausia skirtas pritaikyti realiose mokyklose, t. y. pradinėse ir vidurinėse, taip 

pat pedagogų verslumo kompetencijų ugdymui. 

Modelyje pateiktos penkios dimensijos, kurios veikia viena kitą. Toliau bus paaiškinta 

kiekviena dimensija. Originalus Muller ir Toutain (2015) modelis taip pat apima „motyvaciją“. 

Nagrinėjant įvairius aspektus, daroma prielaida, kad motyvacija gali būti individualiai susijusi 

su bet kuria iš penkių dimensijų ir taip daryti įtaką verslumo ugdymo ekosistemai. Tačiau 

„motyvacija“ daugiau neaptariama, nes tai peržengs šio dokumento taikymo sritį. Visos 

svarbios šio tyrimo dimensijos parodytos 2 pav. ir pavaizduotos toliau. 

 
2 pav.: Verslumo ugdymo ekosistemos modelis, pritaikytas pagal Muller & Toutain (2015) 

 

Sistema apibūdina, ar yra suteiktas tinkamas VU kontekstas. Trumpai tariant, tai gali reikšti 

tiek pedagogų, tiek besimokančiųjų lygį. Į šią dimensiją taip pat patenka pedagogų ir mokinių 

VU kompetencijos1, įskaitant pedagogų didaktines ir metodines žinias į verslumą orientuotoms 

pamokoms. Ši dimensija taip pat apima praktiką: veikla, kur, inter alia, daugiausia dėmesio 

skiriama ekonominės ir socialinės vertės kūrimui ir verslumo mąstysenos ugdymui. Savo 

tyrime, pagrįstame, mūsų supratimu, apie tai, ką reiškia sistema, mes žengėme dar vieną 

žingsnį ir taip pat apsvarstėme šios dimensijos mokymo planų standartus. 

Dimensijos sąsajos – tai paaiškinimai, kuriais siekiama užmegzti arba palaikyti ryšius savo 

švietimo įstaigoje ir su suinteresuotosiomis šalimis už švietimo įstaigos ribų. Partneriai gali būti 

iš įvairių sluoksnių. Esminiai veiksniai, siekiant tiksliai apibūdinti šią dimensiją, yra šie: 

santykių intensyvumas, kurį mes interpretavome kaip priklausomybę, įskaitant finansinę 

priklausomybę, panašią į Brush (2014) „išteklius“, ilgalaikę tinklo plėtrą ir palaikymą.  

Turėti ryšius reiškia atsiverti išoriniam pasauliui ir sudaryti sąlygas glaudesniam 

bendradarbiavimui (Tuunainen, 2005). 

Kultūra ta prasme, kokia ji čia nagrinėjama, reiškia „verslumo kultūra“. Ji aprašo mokyklų ir ne 

mokyklos veikėjų potencialą aktyviai kurti bendrą viziją. Kultūra vystosi remiantis esamais 

ryšiais. Ryšių tikslai gali būti skirtingi. Trumpai tariant, lemiami šios dimensijos veiksniai yra 

 

1 Norėdami gauti daugiau informacijos apie EIPTE projekto struktūrą ir kompetencijas, skaitykite „Sistema: 

Verslumo ugdymas aukštojo mokslo įstaigose siūlančiose pradinio ugdymo pedagogų rengimą“, interneto 

svetainėje www.eipte.eu, skiltyje „Sklaida“. 

Dar peržiūrėkite šį straipsnį: Arruti, A., & Panos-Castro, J. (2020). Kaip būsimi pradinių klasių mokiniai vertina 

savo verslumo kompetencijas? Jų savęs suvokimo analizė. Verslumo ugdymo žurnalas, 23 (1). 



komunikacija ir iniciatyva. 

 

Pedagogika šiame kontekste reiškia patirtinio mokymosi metodus, kuriais siekiama skatinti tiek 

pedagogų, tiek besimokančiųjų aktyvų elgesį ir kurie gali būti naudojami kaip tiltas tarp išorės 

partnerių. Ji apima „veiklą, skatinančią besimokančiuosius imtis veiksmų, grindžiamų jų 

individualiais interesais, vertybėmis ir idėjomis“ (Muller & Toutain, 2015, p. 18). Mes 

apibendriname šią dimensiją dviejose kategorijose: verslumo bruožai ir įsitikinimai apie 

verslumo ugdymą. Įsitikinimai mums pasirodė svarbūs, nes, kaip nurodė Falk-Lundqvist ir kt. 

(2011), politinis spaudimas verslumą įgyvendinti švietime lėmė neigiamą pedagogų požiūrį. 

Į dimensiją „Erdvės“ Muller ir Toutain (2015) įtraukia ir popamokines mokymosi vietas, ir 

tinkamą mokymosi vietų dizainą. 

 

Mes nusprendėme struktūrizuoti savo mokslinius tyrimus pagal šį modelį dėl keturių 

priežasčių: 

1. Nors jis daugiausia skirtas pritaikyti (pradinėse ir vidurinėse) mokyklose, autoriai nurodo, 

kad jis gali būti taikomas nepriklausomai nuo mokyklos disciplinos ir besimokančiojo amžiaus. 

Mes netgi manome, kad jis pirmiausia buvo skirtas naudoti mokyklos kontekste kaip 

privalumas, nes ne tik gali būti taikomas visoms aukštojo mokslo institucijoms, bet būsimasis 

pedagogas pirmiausia patirs, kad yra tokios ekosistemos dalis savo paties ugdyme ir perduos 

savo patirtį ir žinias savo būsimoje darbo vietoje. 

2. Muller ir Toutain atsižvelgia į pedagogų kompetencijas. 

3. Pagrindinės prielaidos apie VU yra panašios į mūsų. 

4. Jos daug kur sutampa su Brush (2014) modeliu: 

- Brush (2014) dimensija „suinteresuotosios šalys“ labai sutampa su dimensijų jungtimis, nes 

mini skirtingus interesus, dalyvavimą tinkluose ir individualius ryšius visoje mokykloje ir 

bendruomenėje. 

- Brush (2014) dimensija „ištekliai“ rodo panašumus su sistema (kompetencijos ir praktikos 

požiūriu), erdvėmis (fizinių įrenginių požiūriu) ir ryšiais (organizacinių partnerysčių požiūriu). 

- Brush (2014) dimensija „infrastruktūra“ apima, inter alia, fizinį miestelį ir technologinę bei 

skaitmeninę aplinką, kuri yra panaši į erdves. 

- Kultūra abiejuose modeliuose pasireiškia panašiai. 

- Brush (2014) domenas (nereikia painioti su dimensijomis) „mokymo planas“ yra kursų 

medžiaga, mokomosios medžiagos pateikimo pristatymo mechanizmai, kurie praktikos 

požiūriu yra panašūs į „sistemą“. Be to, jis yra susijęs su pedagogika, kuri yra atskira kategorija 

pagal Muller ir Toutain modelį. 

Domenas „tyrimai“ (Brush, 2014) tiesiogiai nesutampa su Muller ir Toutain (2015) modeliu, 

tačiau, žinoma, yra labai svarbus. Įgyvendinant EIPTE projektą buvo gauti įvairūs, svarbūs 

mokslinių tyrimų rezultatai bei įžvalgos2. Tačiau kadangi VU įgyvendinimas dalyvaujančiose 

institucijose labai skiriasi, tyrimų domenas nebuvo konkrečiai įtrauktas arba, tiksliau, 

„pridėtas“ prie Muller ir Toutain (2015) šiame tyrime pateikto modelio. 

 

3. Metodai 

 

3.1 Pusiau struktūruoti interviu su VU ekspertais 

Mes pravedėme pusiau struktūruotus interviu su VU pradinio ugdymo pedagogikos 

specialistais iš šešių šalių, kurios dalyvavo EIPTE projekte: Ispanijos, Belgijos, Danijos, 

Vokietijos, Švedijos ir Lietuvos. Tokio pobūdžio interviu buvo parengtos gairės (Flick, 2016), 

pagrįstos Muller ir Toutain (2015) pasiūlytu klausimynu kiekvienai dimensijai, kuris buvo gera 

pagalba orientacijai, priminimas, ir kuriame buvo pateikti visi svarbūs klausimai, taip pat 

instrukcijos, kaip turėtų būti inicijuoti atskiri klausimų (Stigler ir Felbinger, 2012). Numatomas 

 
2 Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite EIPTE svetainėje www.eipte.eu 



orientacinio interviu tikslas yra surinkti konkrečius teiginius apie tiriamąjį objektą ir palyginti 

atskirus interviu. Šios gairės taip pat turėtų struktūruoti interviu situaciją ir padėti siekiant, kad 

pašnekovo įtaka būtų kuo mažesnė (Stigler ir Felbinger, 2012). 

Du interviu vyko asmeniškai, keturi vyko per „Skype“, penki vyko anglų kalba, vienas – 

vokiečių kalba. 

 

3.2 Interviu partneriai 

 

Interviu pasirinkome šešis verslumo ugdymo ekspertus. Jie atvyko iš šešių šalių, dalyvaujančių 

EIPTE projekte: Danijos (Universiteto kolegija Absalon), Belgijos (AP Hogeschool), 

Vokietijos (Leuphana universitetas), Lietuvos (Vilniaus kolegija), Ispanijos (Deusto 

universitetas) ir Švedijos (Vidurio Švedijos universitetas) ir, išskyrus apklausiamąjį iš 

Vokietijos, visi jie tiesiogiai dalyvavo projekte. Keturi iš interviu partnerių įvardijo save kaip 

moterys, du – kaip vyrai. Jų vidutinis amžius buvo 40–49 metai, o vidutinė verslumo ugdymo 

patirtis – nuo penkerių iki šešerių metų. Penki dirba dėstytojais, o vienas yra universiteto 

profesorius. 

 

3.3 Duomenų vertinimas 

 

Pirmiausia visi interviu buvo transkribuoti naudojant transkripcijos sistemą iš Kuckartz et al. 

(2008). Ši sistema yra ypač tinkama tyrimui, nes tai yra geras komentarų ir įskaitomumo 

mišinys, todėl tinka kokybinei turinio analizei įvertinti. 

Antrame etape medžiaga buvo įvertinta naudojant kokybinę turinio analizę (Mayring, 2010) ir 

programinę įrangą MAXQDA. Remiantis teorine sistema, medžiagai buvo pritaikytos 

dedukcinės kategorijos. Kelis kartus peržvelgus medžiagą, buvo baigta kurti kategorijų sistema 

(žr. priedą). 

 

4. Rezultatai ir aptarimas 

 

Šiame skyriuje bus pateikti ir aptarti rezultatai. Čia daugiausia dėmesio skiriama skirtingiems 

daugiau ar mažiau išsivysčiusių ekosistemos dimensijų etapams. 

 

Sistema 

 

Mokymo planas ir kompetencijos: 

Verslumo ugdymas oficialiai įtrauktas į Danijos, Lietuvos ir Švedijos programas3. 

 

Danijoje gairės yra aiškios ir įgyvendintos mokymo ir pedagogų rengimo įstatymuose. Be to, 

apklausto įstaiga turi VU modulį. VU gairės taip pat įtrauktos į Lietuvos pradinių mokyklų 

mokymo planą. Dalykai nediferencijuojami, o sprendimą, kaip konkrečiai įgyvendinti VU, 

priima mokykla. Švedijoje VU trumpai paminėta mokymo plane, tačiau trūksta konkrečių 

metodų. Švedijos interviu partneris nurodo, kad status quo palieka per mažai vietos VU. Nors 

pedagogų rengime yra daug kursų, kurie skatina VU kompetencijas, nėra ilgalaikio darbo šioje 

srityje. Tad labai svarbu mokymo plane daugiau dėmesio skirti VU (kaip pirmam žingsniui). 

Ispanijoje įstatymų ir mokymo planų gairės yra ne tokios aiškios, nes, nors VU nėra tiesiogiai 

įtvirtinta įstatyme, yra daug aiškių apibrėžtų kompetencijų, susijusių su VU. Apklausiamasis iš 

Ispanijos pabrėžia, jog svarbu konkrečiai įgyvendinti UI mokymo plane, nes VU gebėjimai 

(būsimiems) pedagogams yra labai svarbūs. Pedagogai turėtų būti nuolatinio mokymosi 

proceso dalis ir skatinti savo mokinius imtis iniciatyvos. 

Belgijoje ir Vokietijoje VU kaip terminas nėra oficialiai įtrauktas nei į pradinių mokyklų 

 
3 Daugiau informacijos apie oficialius dokumentus ir VU įgyvendinimą įvairiose šalyse rasite EIPTE interneto 

svetainės www.eipte.eu, skiltyje „Ataskaita politikos formuotojams“, skirsnyje „Sklaida“. 



programas, nei į pedagogų rengimą. Paklaustas apie oficialias gaires ar veikiau jų nebuvimą, 

pašnekovas iš Vokietijos pabrėžė platesnio VU apibrėžimo svarbą Vokietijoje. Šiuo metu dar 

kartą paaiškėja, kokia svarbi yra platesnė VU apibrėžtis (Lackeus, 2015). 

 

Praktika: 

Kalbant apie realią praktiką, apklaustieji iš Belgijos ir Danijos minėjo geros mokymo 

medžiagos poreikį mokyklose ir pedagogų rengime. Interviu partneriai iš Ispanijos ir Lietuvos 

pabrėžė (būsimų) pedagogų profesines žinias ir verslumo mąstyseną. 

 

Jungtys 

Priklausomybė: 

Danijos interviu partneris apibūdina suinteresuotųjų šalių priklausomybę, kuri nėra finansinė. 

Finansinių išteklių pakanka. Ispanijos interviu partneris teikia pirmenybę terminui „santykiai“, 

tačiau, kaip ir pašnekovas iš Belgijos, taip pat reflektuoja, kad finansiniai ištekliai yra būtini. 

Tiek vokiečių, tiek švedų pašnekovai daugiausia dėmesio skiria tik finansinei priklausomybei. 

Finansinis veiksnys Muller ir Toutain (2015) modelyje nėra aiškiai nurodytas, o gana 

netiesiogiai paminėtas; tačiau šis veiksnys atsiranda Brush'o modelyje (2014 m.) ir patenka į 

dimensiją „ištekliai“. 

 

Bendradarbiavimas ir ilgalaikis tinklų vystymas: 

Danų apklaustųjų institucija turi įvairių bendradarbiavimo partnerių, pvz., įvairių projektų ir 

muziejų. Be to, jie sukūrė tvirtą ilgalaikį tinklą su fondu, kuris buvo įdiegtas daugiau nei dešimt 

metų. Fondas taip pat yra vienas iš EIPTE projekto partnerių. 

Apklausiamasis iš Lietuvos mini įvairius ryšius: jie yra susiję su kitomis institucijomis, palaiko 

ryšius su pradinėmis mokyklomis, kurios įgyvendina VU. Kalbant apie tinklus, jie sukūrė 

oficialius ir neformalius tinklus, įtraukdami politikos formuotojus ir pradines mokyklas. 

Švedijos apklausto darbuotojo institucija užmezgė ryšius su pradinėmis mokyklomis. Jie taip 

pat glaudžiai bendradarbiauja su mokslo centru, kuris taip pat yra EIPTE projekto dalis. 

Ispanijos įstaiga palaiko ryšius su įvairiomis baskų krašto mokyklomis ir įstaigomis. Jie taip pat 

palaiko ryšius, pvz., institucijoje rengia praktinius seminarus ir (arba) seminarus su VU 

susijusiomis temomis. 

Belgijos institucijoje yra keletas bendradarbiavimo partnerių, o mokyklos taip pat bando 

susitikti su daugiau suinteresuotųjų šalių. Apskritai, apklausiamasis daro išvadą, kad dar yra ką 

tobulinti. Panašiai yra Vokietijoje; pašnekovas aiškina tiek vidinių, tiek išorinių ryšių svarbą. 

Kadangi atvėrimas išoriniam pasauliui yra labai svarbus glaudesniam bendradarbiavimui 

(Tuunainen, 2005), kuris yra svarbus verslumo mokyklai (Muller & Toutain, 2015). 

 

Pagalba: 

Skirtingi pašnekovai kalbėjo apie paramą skirtingais būdais. Kai kurie atsakymai buvo skirti 

pedagogų rengimo lygiui, kiti – pradinės mokyklos lygmeniui. Pirmuoju atveju Vokietijos 

pašnekovas pageidautų aktyvesnio požiūrio, susitinkant su suinteresuotosiomis šalimis už savo 

institucijos ribų. Ispanų pašnekovas pastebėjo ryšį tarp jų abiejų ir mano, kad buvę studentai 

yra didelė parama mokykloms. Pastaruoju atveju pašnekovas iš Švedijos mini, pvz., muziejų, 

kuriame besimokantieji gali interaktyviai parduoti produktus kalėdiniame turguje. Lietuvoje 

taip pat bendradarbiaujama su muziejais. Be to, labai svarbi yra tėvų parama; tėveliai lankosi 

mokykloje ir jiems net yra skirta Šeimos diena mokykloje. 

Danijoje parama yra labai sudėtinga ir apima skirtingus visuomenės lygmenis. Pavyzdžiui, 

Danijos princas garsėja kaip žymus rėmėjas. 

 

Kultūra 

Iniciatyva ir projektai: 

Iniciatyvos požiūriu visi interviu partnerių atsakymai buvo gana panašūs. Jie visi apibūdina 

aktyvų požiūrį kaip pasikartojantį veiksmą, kuris prasideda nuo verslumo mąstysenos. Tai 



labiau mąstymas už ribų, o ne visų pirma orientacija į pelną. Šiuos atsakymus atspindi 

apklaustųjų paminėti projektai: Švedijoje studentai dalyvauja projektuose, kurie tam tikrais 

atvejais gali tapti labiau orientuoti į ekonomiką studentams senstant. Lietuvoje studentai turi 

galimybę dalyvauti tikrose mugėse arba kviesti verslininkus. 

 

Komunikacija: 

Kalbant apie komunikaciją, partneris iš Belgijos įvardija sąveiką kaip prasmingą, siekiant 

sužinoti apie kitų žmonių sugebėjimus ir mintis. Ispanijos interviu partneris mini komunikaciją 

kaip svarbią informacijos sklaidai tarp žmonių, nepriklausančių VU ir politikos formuotojams. 

Danijos interviu partneriui ypač svarbus dialogas su vaikais, siekiant suprasti, kas yra jų 

mintyse. Visi šie skirtingi bendravimo lygiai yra svarbūs ir yra bendros vizijos bei kultūros 

dalis. Kaip teigia Muller ir Toutain (2015, p. 17): „Kalba čia suprantama plačiąja prasme ir 

liečia bendrąsias reikšmes bei elgesį ir bendrą visuomenės viziją“. 

 

Pedagogika 

Verslumo bruožai: 

Interviu partneris iš Belgijos teigia, kad vertės kūrimas gali atsirasti dėl visų VU aspektų. 

Danijos pašnekovas pabrėžia socialinę dalį ir vartoja terminą „socialinis verslumas“. Vokiečių 

interviu partneris daugiausia dėmesio skiria saviveiksmingumo patirčiai, įgalinimui, mokymuisi 

kartu su tikslų, kuriuos reikėtų pasiekti, tyrinėjimu. Jis taip pat paaiškina, kad tai yra geriausias 

scenarijus, o dar neįgyvendintas Vokietijoje. 

Atsakymai dar kartą iliustruoja galimą praktinio mokymosi metodų įvairovę VU, kaip nurodė 

Muller ir Toutain (2015). 

 

Įsitikinimai apie verslumo ugdymą 

Kalbėdamas apie įsitikinimus, susijusius su verslumo ugdymu, interviu partneris iš Belgijos 

nenorą taikyti naujus metodus apibūdina kaip baimę. Anot Danijos interviu partnerio, 

pedagogai ir /arba studentai, atrodo, nėra suinteresuoti naujais metodais, taigi ir VU. Interviu 

partneris iš Lietuvos nurodo istorines priežastis, dėl kurių verslas turi neigiamą potekstę, ir 

priduria, kad tradiciniai mokymo metodai vis dar yra labai paplitę. 

Šie teiginiai atitinka Falk-Lundqvist ir kt. tyrimą (2011), kur jie parodė, kad politinis spaudimas 

įgyvendinti verslumą švietimo srityje sąlygojo neigiamą požiūrį. Be to, vyko ir vyksta 

diskusija, kurioje „tradicinis“ ir „verslus“ mokymo būdai supriešinami (Lackeus, 2015). 

 

Erdvės 

Kalbėdamas apie popamokines mokymosi vietas, Ispanijos pašnekovas apibūdina, kad bet 

kokia erdvė gali būti mokymosi erdvė ir konkrečiai nurodo mokymosi situacijas už įstaigos 

ribų. Taip pat partneriai iš Belgijos, Danijos ir Lietuvos teigia, kad mokytis išvykstama už 

mokyklos. Visų pirma, lankymąsi muziejuose mini Danija ir Lietuva. 

Kalbėdama apie tinkamą mokymosi vietų dizainą, partnerė iš Danijos teigia, kad kai kuriais 

atvejais aukštosios mokyklos patalpos gali būti apribotos ir nelanksčios, todėl ji mėgsta išeiti į 

lauką su studentais. Nelanksčių kabinetų, kaip griežtai atskirtų kabinetų su tradicine įranga, 

problemą kritikuoja ir Muller bei Toutain (2015). Interviu partneris iš Švedijos teigia, kad jų 

mokymosi erdvės yra techniškai įrengtos ir prireikus gali būti pertvarkytos įvairioms 

aplinkoms, todėl yra lankstesnės. Ispanijos interviu partneris taip pat nurodo, kad organizacinė 

struktūra gerėja ir kad yra daugiau specialių kambarių ir priemonių nei anksčiau. 

 

5. Rekomendacijos ir apribojimai 

Prieš pateikdami įvairių dimensijų rekomendacijas, norime pateikti bendrą rekomendaciją dėl 

Muller ir Toutain modelio naudojimo (2015). Ne tik naudinga suprasti, kaip atrodo dabartinė 

ekosistema, bet ir žinoti, kurios suinteresuotosios šalys jau gali būti nesąmoningai įtrauktos. 

Tuo pat metu svarbu nepamiršti, kad tai yra teorija pagrįstas modelis ir kad „modelių yra tiek, 

kiek yra aukštųjų mokyklų, kurias reikia studijuoti“. (Muller & Toutain, 2015, p. 8). Šalims, 



kuriose VU jau yra įtrauktas į mokymo planą ir yra padaryta pažanga, kaip ir Lietuvos ir 

Danijos atveju, taip pat rekomenduotume naudoti daugiau verslu pagrįstų modelių ar jų dalis. 

Tai leistų įtraukti dimensiją „moksliniai tyrimai“, į kurią mes rekomenduotume atsižvelgti 

būsimoje analizėje. 

Siekiant sukurti išsamią VU ekosistemą pradinio ugdymo pedagogų rengime, reikia atsižvelgti į 

skirtingą dimensijų poreikį ir nustatyti status quo. 

Toliau pateiksime įvairių dimensijų rekomendacijas. 

 

Sistema 

Oficialiu lygmeniu rekomenduojame, kad VU taptų neatsiejama (pradinio ugdymo) pedagogų 

rengimo programų dalimi. Tai turėtų būti privalomas turinys kiekvienam pradinio ugdymo 

pedagogui prieš pradedant dirbti (pradinėje) mokykloje. Kaip keletą kartų buvo pabrėžta, VU ir 

verslumo mąstysena yra ne mokymas apie ekonomiką ir verslą, bet mokymasis tapti asmenybe 

ir profesionalu, turinčiu atitinkamas kompetencijas.4 

Kalbant konkrečiau, vis dar labai reikia modulių ir tinkamos mokymosi medžiagos. Abiem 

atvejais EIPTE projektas bandė patenkinti šiuos poreikius. Buvo sukurtas VU pradinio ugdymo 

pedagogų rengimo modulis, kuris vyko tris kartus ir buvo nuolat vertinamas.5 Be to, sukurtas 

metodinių priemonių rinkinys, užpildytas skirtingomis priemonėmis ir įvairia mokymo 

medžiaga įvairiomis kalbomis. Šios priemonės pirmiausia skirtos pedagogų rengimui, tačiau 

yra pritaikomos ir kitomis aplinkybėmis.6 Mes rekomenduojame naudoti šiuos išteklius, ypač 

šalims ir institucijoms, kurios dar tik pradeda įgyvendinti VU. 

 

Jungtys 

Kadangi jungtys ir tinklai vaidina lemiamą vaidmenį kuriant ekosistemą, pirmiausia svarbu 

nustatyti esamus suinteresuotuosius subjektus ir ryšius. 

Tikslas turėtų būti ilgalaikė tinklų plėtra, nes jie pasirodė esą naudingi, kaip mes matėme šiame 

tyrime, pavyzdžiui, Danijos atveju. 

 

Finansinis veiksnys taip pat vaidina svarbų vaidmenį, nes kai kuriais atvejais gali atsirasti 

vienašališkų priklausomybių, dėl kurių gali susidaryti disbalansas. Geriau / idealu būtų 

abipusiai ryšiai ir ilgalaikiai bei skaidrūs finansiniai įsipareigojimai. 

Apibendrinant, svarbu apsvarstyti visas švietimo suinteresuotąsias šalis, kurios jau sąmoningai 

ir galbūt nesąmoningai dalyvauja bendradarbiaujant, nes visos jos yra švietimo ekosistemos 

dalis. 

 

Kultūra 

Norime pabrėžti, kaip svarbu rasti bendrą kalbą įvairiais lygmenimis: 

1. Kurti bendrą viziją, kuri nėra orientuota į pelną, bet į mąstymą už ribų ir vertės kūrimą. 

2. Prasmingai bendrauti su kitais žmonėmis, įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, kolegomis, 

mokiniais ir moksleiviais. 

 

Geras atspirties taškas yra verslumo mąstysenos suvokimas ir vystymas. Be to, turėtų būti 

iliustruojama ir skleidžiama teigiama patirtis ir iniciatyvos. Turėtų būti galimybė dalyvauti 

projektuose arba inicijuoti savo projektus. 

 
4 Norėdami gauti daugiau informacijos apie rekomendacijas politikos formuotojams, skaitykite EIPTE interneto 

svetainės www.eipte.eu, skiltyje „Ataskaita politikos formuotojams“, skirsnyje „Sklaida“. 
5 Norėdami daugiau sužinoti apie tai, skaitykite „Tyrimo dokumentas apie studentų kompetencijas prieš ir po 

verslumo ugdymo ITE“ EIPTE tinklalapyje www.eipte.eu, skirsnyje „Sklaida“. 
6 EIPTE projekto metu buvo sukurtas priemonių rinkinys su mokomąja medžiaga, ugdančia VU kompetencijas. 

Norėdami sužinoti daugiau, eikite į EIPTE svetainės www.eipte.eu skyrių „Įrankių dėžė“. 

 



 

Pedagogika 

Nepaisant VU pranašumų kai kuriose šalyse, mūsų tyrimas parodė, kad VU vis dar yra 

vertinamas neigiamai dėl įvairių priežasčių. Tad rekomenduojame aprašyti įsitikinimus apie 

VU. Remiantis rezultatais, kliūtis galima pašalinti įvairiais būdais. 

 

Erdvės 

Kalbant apie erdves, rekomenduojame mokymąsi klasėje dažniau derinti su mokymosi už 

mokyklos ribų, net jei tai reiškia papildomą darbą. Be to, mokyklos ir aukštosios mokyklos 

turėtų parengti lankstesnes ir daugiafunkcines mokymo ir mokymosi erdves, nes mokymosi 

erdvės gali turėti didelę įtaką žinių perdavimui. 


