
ATASKAITA POLITIKOS FORMUOTOJAMS APIE VERSLUMO UGDYMĄ 

 

Įžanga 

 

„Eurydice“ pranešime apie Verslumo ugdymą Europoje (2016)1 išvardytos visos Europos šalių 

verslumo ugdymo (VU) pastangos. Daugelis šalių, kaip ir Lietuva, įtraukė VU į savo strategijas, 

kurios taip pat apima pradinį ugdymą, tačiau trūksta aiškios integracijos į pradinių mokyklų 

mokymo planus ir pradinių mokyklų pedagogų rengimą. Tokią situaciją matome daugelyje 

Europos šalių. 

Ši ataskaita politikos formuotojams parengta keičiantis patirtimi šešiose Europos šalyse: 

Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Švedijoje. Joje apibendrinta šių mokslo 

ir studijų institucijų ir NVO patirtis EIPTE projekto metu, susijusi su būtinomis vietos, 

regioninėmis ar nacionalinėmis veiksmingomis VU strategijomis pradinio ugdymo pedagogų 

rengime. 

Ją sudaro kelios dalys: 1) VU argumentai aukštojo mokslo institucijose, kurios rengia 

pradinio ugdymo pedagogus; 2) siūlymai aukštųjų mokyklų dėstytojams, su kuriomis verslumo 

kompetencijoms dirbti ir kokius studentų pasiekimus ugdyti studijų metu; 3) gairės politikos 

formuotojams. 

Bendras šios ataskaitos darbas susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 

1 - šiuolaikinės VU politikos situacijos analizė šalyse partnerėse, kurios rengia pedagogus 

(įskaitant naujausias EURYDICE ir GEM ataskaitas). Ši analizė atlikta glaudžiai 

bendradarbiaujant su strateginės partnerystės partneriais, nes buvo galima geriau suprasti 

politikos plėtrą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje. 

2 - ataskaitos rengimas politikos formuotojams dėl galimo galiojančio reglamento dėl 

verslumo ugdymo pedagogų rengime tobulinimo. 

Rekomendacijas parengė institucijos partnerės pagal pasiūlymus iš platesnio rato ne tik iš 

esamų dokumentų, bet ir iš patirties su studentais ir pedagogais iš 6 dalyvaujančių šalių kartu su 

daugeliu kitų dalyvių, įskaitant pedagogus, pedagogų rengėjus, politikos formuotojus ir t. t. iš 

kitų šalių (per sklaidos renginį Vilniuje). 

 

1. Verslumo ugdymo poreikis aukštojo mokslo institucijose, rengiančiose pradinio ugdymo 

pedagogus 

 

Projektas EIPTE buvo plėtojamas ir remiamas kaip Europos projektas „Strateginė partnerystė 

pagal programą ERASMUS+ kaip atsakas į visuomenės ir švietimo poreikį stiprinti mokyklose 

ir už jų ribų mokomų vaikų verslumo kompetencijas“. Projekto tikslas – žymiai pagerinti 

pedagogų rengimą. Tai turi būti atliekama aukštosiose mokyklose, kuriose jaunuoliai mokomi 

tapti pradinio ugdymo pedagogais. Tai išeities taškas. Jei pedagogai nebus pasirengę mokyti 

verslumo kompetencijų, mokiniai negalės šių kompetencijų įgyti. Tačiau iki šiol Europos 

aukštojo mokslo institucijos nėra pasirengusios savo pradinio ugdymo pedagogus mokyti 

verslumo, nepaisant daugybės Europos ir nacionalinių strategijos dokumentų, skirtų verslumo 

ugdymui universitetuose ir kolegijose. 
 

  

 
1 Europeia, C. (2016). Verslumo ugdymas Europos mokyklose. „Eurydice” ataskaita. Liuksemburgas: Europos 

Sąjungos leidinių biuras. 



Projekto veiklų rėmuose projekto partneriai (Liuneburgo Leuphana universitetas, Deusto 

universitetas, Vidurio Švedijos universitetas, Absalono universitetinė kolegija, Vilniaus kolegija, 

Antverpeno Artesis Plantijn universitetinė kolegija, Danijos verslumo fondas, Mokslo centras 

„Technichus”) siekia integruoti verslumo ugdymą. Kai kurie partneriai pristatė VU kaip laisvai 

pasirenkamą dalyką (Lietuva, Vokietija), kiti – kaip kito privalomo kurso dalį (Belgija) arba 

atskirą visą į VU orientuotą privalomą kursą, kai kurie partneriai jį dėsto pačioje pedagogų 

rengimo pradžioje (Lietuva, Belgija), kiti – gana vėlai (Vokietija). 

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

ugdymo prioritetas tampa vis svarbesnis (pvz., „Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas: 

Verslumo mąstysenos skatinimas ugdant švietimą ir mokymąsi“, 20062; „Verslumas profesinio 

mokymo srityje“, 20093; „Verslumo ugdymo politika“, 20114; „Politinis pranešimas apie 

jaunimo verslumą“, 2015 m.5; Daugelyje dokumentų nurodoma, kad „iniciatyvos jausmas ir 

verslumas“ įvardijami kaip viena iš aštuonių pagrindinių Europos Sąjungos kompetencijų6. 

Todėl nenuostabu, kad ypatingas dėmesys ES politikoje skiriamas įvairių lygių pedagogų 

rengimui („Pedagogų rengimas verslumo ugdymo srityje: Pedagogų įgalinimas kaip kritinis 

sėkmės faktorius“, 2011 m.; „Verslumo ugdymas Europos mokyklose“, 2012 m.; „Verslumas 

švietimo ir mokymo srityje – nuo privalomosios mokyklos iki aukštojo mokslo“, 2009–20149; 

„Ar verslumas turėtų būti dėstomas dalykas mokyklose“, 201810). 

Nacionalinių politikos dokumentų analizė leidžia mums atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma 

politikos krypčių ir praktikos projekto šalyse partnerėse apima kai kuriuos supažindinimo su VU 

elementus. 

Pavyzdžiui, informacinės technologijos ir žiniasklaida, kalbos vystymas, inovacijos ir verslumas 

yra trys pagrindinės tarpdisciplininės temos įgyvendinant Danijos bendruosius tikslus, kurie yra 

privalomų mokyklos dalykų dalis. Temos yra įtrauktos į dalykų tikslus ir parengtos mokymo 

gairės trims temoms, kurios pateikiamos Švietimo ministerijos administruojamoje EPS Danijos 

mokymosi portale (emu.dk). Naujovės ir verslumas pabrėžia studentų pažangą ir gebėjimą 

organizuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. Šie aspektai yra aiškiai apibrėžti visuose privalomuose 

dalykuose ir yra įtraukti į dalykų programas. Nors Vokietijos švietimo sistema yra 

decentralizuota, o atsakomybė už švietimą pirmiausia tenka federalinėms žemėms 

(Bundeslander), vis tiek „Kultusministerkonferenz“ (KMK) pateikti nacionaliniai dokumentai 

veikia kaip pagrindas. Lietuvos švietimo politika pertvarkoma, joje VU numatyta įtraukti kaip 

pasirenkamą dalyką į vidurinės mokyklos mokymo planą. Tačiau praktiškai mokyklos jau turi 

labai gerų programų, skirtų ugdyti mokinių verslumo įgūdžius, pavyzdžių, tokių kaip, „Lietuvos 

JA“. Projekto komanda nustatė, kad daugelyje šalių VU mokyklų programoje nurodomas tik nuo 

5-os ir aukštesnių klasių. 

 
2 Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas: Verslumo mąstysenos skatinimas pasitelkiant švietimą ir 

mokymąsi. Europos Bendrijų Komisija. Briuselis: Europos Komisija, 2006 2 13, COM (2006) 33 galutinis. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0033:LT:NOT 
3 Verslumas profesiniame rengime ir mokyme, 2009 m. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_voca_en.pdf 
4 Verslumo ugdymo politika. Investicijų, verslo ir plėtros komisijos daugiametis ekspertų susitikimas dėl 

įmonių plėtros politikos ir gebėjimų stiprinimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje (VMI). Trečioji sesija, 

Ženeva, 2011 m. sausio 19–21 d. http://unctad.org/en/Docs/ciimem1crp2_en.pdf. 
5 Jaunimo verslumo politikos apžvalga, 2011 m. 

https://www.oecd.org/employment/leed/Youth%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN_FINAL.pdf 
6 http://mobilitycompetences.com/wp-content/uploads/2016/10/The-8-key-competences-of-European- 

Union.pdf 
7 Verslumo ugdymas: Įgalinimas pedagogams kaip lemiamas sėkmės veiksnys. Ataskaita apie pedagogų 

mokymą ir rengimą, siekiant paruošti pedagogus verslumo ugdymo iššūkiams, 2011 m. 

https://www.tesguide.eu/policy-strategy/enabling-teachers-as-a-critical-success-factor.htm . 
8 Verslumo ugdymas Europos mokyklose, 2012 m. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf. 
9 Verslumas švietimo ir mokymo srityje – nuo privalomosios mokyklos iki aukštojo mokslo 2009–2014 m. 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Norway/Norway_Action_Plan_Entrepreneurship_2009_2014.pdf. 1Singh, 

N. 2018. Ar verslumas turėtų būti dėstomas dalykas mokyklose? http://entm.ag/4nh 

 



Kalbant apie pradinio ugdymo pedagogų rengimą, VU neminima oficialiuose mokymo planų 

reguliavimo dokumentuose, pavyzdžiui, Vokietijos „Standards fur die Lehrerbildung“: 

„Bildungswissenschaften” (Pedagogų rengimo standartai: ugdymo mokslai) ir 

„Landergemeinsame inhaltliche Anforderungen fur die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken 

in der Lehrerbildung“ (Bendrieji su profesija susiję turinio reikalavimai, taikomoji mokslinė 

teorija ir dalyko didaktika pedagogų rengime). Pastarojoje yra tam tikros informacijos apie verslą 

ekonomikos mokykliniam dalykui, tačiau jame nenurodytos jokios verslininkystės 

kompetencijos ta prasme, kurią mes apibūdiname savo EIPTE projekte. Belgijoje pradinio 

ugdymo pedagogų rengimo programoje nėra dalykų, tiesiogiai orientuotų į verslumo dvasios 

skatinimą. 

Pradinio ugdymo pedagogų kvalifikacija arba studijų programos turi atitikti bent tam tikrus 

minimalius reikalavimus visose šalyse, nes pedagogų profesija yra gana reglamentuojama 

profesija. Daugelis šalių turi tam tikrą pedagogo profilį, kuriame aprašomos pedagogo 

kompetencijos. Tai leidžia nacionalinėms vyriausybėms formuoti arba daryti įtaką pedagogų 

rengimo programoms ar nuolatinio tobulėjimo programoms, paliekant laisvę organizuoti 

mokymą savaip ir kurti savo išskirtinumą. Palyginę pedagogų rengimo programas, pastebime 

daug panašumų didaktikos ir dalyko aspektu pradinėse mokyklose, tačiau verslumo kursai 

dažniausiai neįtraukiami, nors kai kuriose šalyse mokykloms ar jau dirbantiems pedagogams 

suteikiama galimybė įgyvendinti VU. Geros praktikos pavyzdžiu gali būti Danija, kur pedagogai 

gali naudotis gerai žinomais tinklalapiais su daugybe idėjų, kad verslumas būtų dėstomas 

mokyklos dalykas11. VU Danijoje taip pat stiprinamas per Verslumo fondą, kurį įsteigė keturios 

ministerijos ir kuris yra labai svarbus praktinis išteklius. Šis fondas12 yra centrinis nacionalinis 

žinių centras ir pagrindinis centras verslumo ugdymo srityje visais švietimo lygmenimis – nuo 

pradinės mokyklos iki doktorantūros. Fondas taip pat rengia ir skelbia mokymo metodinę 

medžiagą, konsultuoja verslumo ugdymo klausimais, yra bendradarbiavimo ir tinklų, skirtų VU, 

tarpininkas, skleidžia mokslinius tyrimus VU mokymo srityje. Tyrimais ir analizėmis Verslumo 

fondas taip pat padeda kaupti naujas žinias apie verslumo ugdymo paplitimą ir poveikį Danijoje. 

Projekto nariams pavyko atkreipti ne tik politikų, bet ir kitų organizacijų, kurios tapo kiekvieno 

partnerio VU tinklo dalimi, dėmesį. Verta paminėti nevyriausybinę organizaciją „Aflatoun 

International“, kurios vizija yra socialiai ir ekonomiškai įgalinti vaikai ir jaunimas, kurie savo 

gyvenime keičiasi, siekdami teisingesnio pasaulio. Temos ir mokymo planas „Aflatoun 

International“ sukūrė daug temų, sutampančių su VU. 

 

2. Verslumo ugdymo samprata EIPTE rėmuose 

 

Atidžiai apsvarstę VU koncepciją, pateiktą Europos ir nacionaliniuose politikos dokumentuose, 

susiduriame su labai plačiu idėjų, kurias apima ši koncepcija, spektru, pradedant kritinio 

mąstymo įgūdžiais ir iniciatyvomis ir baigiant asmeninio gyvenimo valdymu ir pan., projekto 

grupė sukūrė loginę schemą, pagrįstą VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMU AUKŠTOJO 

MOKSLO ĮSTAIGOSE13 (žr. 1 pav.). Pagrindiniai šios schemos ramsčiai: 

I. ASMENINIS POŽIŪRIS (savęs efektyvumas; motyvacija ir atkaklumas; rizikos 

prisiėmimas) 

II. VEIKSMAI (planavimas; komunikacija; iniciatyvos įgyvendinimas) 

III. TVARUS IDĖJŲ GENERAVIMAS (etinis tvarus mąstymas, kūrybiškumas). 

 

Apskritai, tai pageidaujami gebėjimai mokiniams – siekiama, kad pedagoginių studijų 

studentai žinotų, kaip juos puoselėti vėlesniame profesiniame pedagogo gyvenime. Siekiant 

ugdyti aukščiau minėtus gebėjimus, EIPTE komanda siūlo kai kuriuos verslumo ugdymo  
 

11  https://emu.dk/ 
12 https://www.ffe-ye.dk/fonden/om-fonden 
13 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: Verslumo kompetencijų 

sistema. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884 

 

Rezultatus/pasiekimus pradinio ugdymo studentams. Baigę pradinio ugdymo pedagogų rengimą, 



studentai turėtų: 

• gebėti plėtoti savo žinias ir supratimą apie verslumą švietimo kontekste. 

• mokėti kurti, plėtoti ir vertinti sudėtingus ir iššūkius keliančius projektus, mokymo 

medžiagos skyrius ir mokymosi veiklą, kuria ugdomi verslumo gebėjimai. 

• mokėti reflektuoti etiniais ir tvariais klausimais, kurie sukurtiems projektams suteikia 

socialinės vertės. 

• gebėti generuoti originalias, praktiškas, lanksčias ir sudėtingas idėjas, kad galėtų 

susidoroti su realaus pasaulio iššūkiais ir imtis iniciatyvos taikant aktyvias metodikas. 

• mokėti naudoti įvairias veiklos vertinimo formas. 

• mokėti įtikinti auditoriją, pritaikyti priemones ir žinias prie situacijos ir auditorijos. 

• gebėti įveikti netikrumą ir dviprasmybes, būti verslininko pedagogo pavyzdžiu. 

•    mokėti kritiškai mąstyti ir apmąstyti savo mokymo praktiką. 

• gebėti veikti kaip verslumo pedagogai ir skleisti verslumo dvasią švietimo 

bendruomenėje. 

 

 
1 pav. Aukštojo mokslo įstaigų pedagogų ir studentų verslumo kompetencijos 

 

3. KĄ GALĖTŲ NUVEIKTI ŠVIETIMO POLITIKAI? 

 

Kodėl verslumo ugdymą reiktų pradėti jau nuo pradinių klasių mokinių? Jei verslumo ugdymas 

suprantamas pirmiau minėtu mastu ir jei verslumo gebėjimai laikomi naudingais tiek 

profesiniam, tiek privačiam žmonių gyvenimui, jis turėtų būti pradedamas kuo anksčiau. Kaip 

rodo analizė, VU politika vis dar šiek tiek susiskaidžiusi, ypač kai kalbama apie įgyvendinimą 

praktikoje. Iki šiol vis dar labai reikia metodinių rinkinių, modulių ar kitos konkrečios 

mokomosios medžiagos, kurią auštojo mokslo institucijos galėtų naudoti mokydamos pradinių 

klasių mokytojus, kad jie taptų profesionalais, įgijusiais VU kompetencijas. 

Projekto komanda daugiausia dėmesio skyrė pradinio ugdymo pedagogų rengimui, nes kai 

kuriose šalyse partnerėse, nepaisant vyriausybės strategijų ir mokymo planų, VU vis dar yra 

mažai susijęs su pradiniu ugdymu nepaisant vyriausybių strategijų ir ugdymo turinio, kai kuriose 

šalyse verslumas net nėra ugdymo turinio dalis (Vokietija). Be to, pedagogikos studentai, 



kuriems siūlomas verslumo ugdymas, taps „versliais“ pedagogais, kurie veikia kaip ugdytojai 

ruošdami mokinius ir kurdami aplinką, kuri skatina jų drąsą ir paverčia jų idėjas veiksmais, kad 

jie galėtų tapti nepriklausomais savo ir savo bendruomenių gyvenime, kurdami vertę kitiems, 

spręsdami pasaulio tvarumo klausimus. 

Jei VU bus integruota į studijų programas, jauni suaugusieji, norintys tapti pradinio ugdymo 

pedagogais, galės įgyti kompetencijų mokyti verslumo vertybių, įgūdžių ir žinių pradinėse 

mokyklose. 

Todėl prioritetas yra užtikrinti, kad aukštosios mokyklos galėtų mokyti savo pradinio ugdymo 

pedagogus VU temomis nuosekliai, nepalikdamos to vien tęstiniam profesiniam tobulėjimui. 

Aukštosios mokyklos turėtų tapti veiksmingomis mokymosi bendruomenėmis, kuriose kuriama, 

analizuojama, tobulinama ir dalijamasi puikia pedagogine praktika. Tai priklauso nuo aukštųjų 

mokyklų darbuotojų - pedagogų ir mokslininkų - kompetencijos ir motyvacijos. EIPTE projektas 

taip pat siūlo VU sistemines gaires aukštojo mokslo įstaigoms, teikiančioms pradinio ugdymo 

pedagogų išsilavinimą. 

Užtikrinant, kad mokslo ir studijų institucijų vadovams būtų suteiktas paprastas naudoti ir 

lankstus metodinis rinkinys su įvairia medžiaga, kurią būtų galima naudoti moduliams pedagogų 

rengime, šis projektas apima ir antrąjį prioritetą – gerinti būsimų pedagogų žinių ir įgūdžių 

kokybę ir aktualumą. Pradinio ugdymo pedagogai turės reikiamas kompetencijas (žr. 1 pav.). 

Visos politikos kryptys turi būti nukreiptos į žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas bei 

vertybes, kurias pasiūlė EIPTE komanda ir kurios pateiktos aukščiau esančiame skyriuje. Kartu 

pabrėžiame VU svarbą ne tik pedagogams, kaip specialistams, bet ir kaip asmenims, kaip 

aktyviems piliečiams – jų asmeniniam gyvenimui (vertybės, požiūriai, nuostatos, kūrybiškumas); 

savo socialinio gyvenimo valdymui (mokymasis visą gyvenimą, socialiai atsakingų veiksmų 

inicijavimas ir įgyvendinimas ir kt.); taip pat svarbą remti šeimos ir bendruomenės (mokyklos, 

vietos, tautos, valstybės, pasaulio) vystymąsi. 

 

Rekomendacijos 

 

EIPTE projekto grupė rekomenduoja nacionalinės politikos formuotojams sistemingiau spręsti 

verslumo ugdymą pedagogus rengiančiose aukštosiose mokyklose, glaudžiai bendradarbiaujant 

su šių institucijų mokymo turinio kūrėjais. 

Rekomenduojame, kad VU taptų neatsiejama socialinių studijų ar socialinio ugdymo programų 

dalimi (ir privalomu turiniu kiekvienam kandidatui į pradinės mokyklos mokytojus). Verslumo 

ugdymas yra ne mokymas apie ekonomiką, verslą, bet mokymasis, kaip tapti asmenybe ir 

profesionalu, turinčiu atitinkamas kompetencijas. 

Todėl primygtinai rekomenduojame, kad švietimo politikoje būtų atsižvelgiama į projekto 

komandos sukurtą ir pasiūlytą pagrindinį turinį, kompetencijas (žr. 1 pav.) ir jų ugdymo būdus. 

Tai apima: 

 

1. Formaliojo pedagogų rengimo turinį: 

• kaip atskiras privalomas kursas; 

• kaip tarpdalykinio ugdymo tema aukštosios mokyklos mokymo plane; 

• kaip projektinė veikla per praktiką pradinėse mokyklose; 

• kaip integruota mokomojo dalyko  studijų dalis.  

2. Neformalią veiklą: 

• studentų startuolių veikla; 

• dalyvavimas ES seminaruose, intensyviose mokymo savaitėse ir kt.; 

3. Informaliojo švietimo veiklą: 

• verslumui palankios aplinkos kūrimas aukštosiose mokyklose, 

• motyvuojančių ryšių tarp aukštųjų mokyklų ir mokyklų bendruomenių kūrimas ir kt. 

Visa tai taip pat pareikalaus dėmesio ir strategijų įvairiuose lygmenyse: teisiniame – politikos 

turinio – valdymo – struktūros – dėstytojų kompetencijų ir praktikos. Jei ši grandinė nutrūks, 

labai tikėtina, kad geri ketinimai žlugs. 

 



5. Nacionalinių studentų komandų įžvalgos ir pasiūlymai, kaip įveikti kliūtis įgyvendinant 

VU. 

Kiekvienos šalies studentai parengė SSGG analizę (žr. iliustracijas priede) ir parengė stendinius 

pranešimus apie situaciją savo šalyje; pranešimai buvo pristatyti projekto sklaidos renginyje 

Vilniuje (1 pav.). Duomenų rinkimui studentai naudojo įvairius metodus: nacionalinių 

dokumentų apžvalgą, mokslinius straipsnius, taip pat interviu su savo šalies srities ekspertais. 

 

 

 
1 pav. Visų dalyvaujančių šalių (Lietuvos, Danijos, Ispanijos, Švedijos, Belgijos ir Vokietijos) 

studentų SSGG analizių pristatymai. 

 

Vilniaus sklaidos renginio dalyviai grupėse išdiskutavo ir apmąstė VU ugdymo kliūtis (2 pav.). 

Įdomu pastebėti, kad didžiausios kliūtys buvo motyvacija, pinigai, laikas, žinios ir pan. „Pasaulio 

kavinėje“ jie kūrė idėjas, kaip rekomenduoti jas įveikti. 

 

Idėjos buvo tokios. 

Problema: ŽINIOS. 

Sprendimas: 

• Dėmesys visą gyvenimą trunkančiam verslumo mokymosi skatinimui (pedagogų 

rengime, mokykloje); 

• Bendradarbiavimas tarp pedagogų, pedagogų ir savanorių / tėvų / studentų / įmonių, 

vyriausybės /...; 

• Keitimasis (žiniomis) ir mokymasis vieniems iš kitų, suteikiant mokykloms 

trumpalaikę ir ilgalaikę apjungtą informacijos platformą. 

 

 



 
2 pav. „Pasaulio kavinės“ dalyvių VU kliūtys (Mentimeter įrankis) 

 

Problema: IŠTEKLIAI / PINIGAI 

 

Sprendimai: 

• savo medžiagų kūrimas, perdirbti produktai, priemonių rinkinys; 

• mokyklų projektai, skirti uždirbti pinigų idėjoms įgyvendinti, pvz., kepti ir 

pardavinėti vaflius 

• bendradarbiavimas su įmonėmis, mokyklų vadovu; 

• specifinė mokymosi medžiaga; 

• mokyklinės išvykos; 

• Vyriausybės informuotumas apie VU naudą; 

• Vyriausybės finansavimas; 

• žaidimai ir eksperimentai; 

• mokyklų bendradarbiavimas (tinklas); 

• bendruomenės (tėvų, šeimos narių, verslininkų ir kt.) pagalba; 

• seminarai pedagogams, pedagogų pedagogams, 

• bendradarbiavimo seminaras su patyrusiais pedagogais, 

• pedagogų platforma su pavyzdžiais, kaip ją įgyvendinti praktiškai, 

• seminarai vaikams, 

• aiškus mokymo planas. 

 

Problema: MOTYVACIJA. 

 

Sprendimai: 

• suteikti pedagogams ir mokykloms laiko pasiruošti, mokytis ir išbandyti, galima 

daryti klaidas; 

• prieiga prie platformos, kurioje yra pedagogo vadovas, patarimai ir gudrybės bei 

pamokų pavyzdžiai; 

• sudėtingas dalykas; 

• investuoti į mąstymą nuo mažens -> verslumas pradinėse mokyklose; 

• platesnė mąstysena, pedagogų socialiniai tinklai, keitimasis praktikos patirtimi ir 

pavyzdžiais; 

• priimti aplinką tokią, kokia ji yra. 

 

Problema: PEDAGOGŲ RENGIMAS. 

 



Sprendimai: 

• politinis sąmoningumas, 

• verslumas, įtrauktas į pedagogų rengimo programą, 

• dirbtuvės, 

• ekspertai, 

• daugiau išvykų į užsienį, 

• mūsų projektas! 

• 1 valanda per savaitę įtraukta į mokyklos programą. 


