
IO9: Mokslinis straipsnis apie studentų kompetencijas prieš verslumo ugdymą ir po jo. 

 

Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į studentų verslumo įgūdžių patirtį prieš ir po dalyvavimo 

mokymo plano verslumo modulyje ir po jo. Dėmesio centre bus studentų vertinimas, todėl 

studentai aktyviai dalyvaus mokslinių tyrimų darbo rengime. 

Šio dokumento turinys daugiausia apima studentų patirtį ir verslumo ugdymą iš 

dalyvaujančių aukštųjų mokyklų, kolegijų, tikint, kad norint mokyti ir įgyvendinti verslumo 

įgūdžius ateityje dirbant pradinio ugdymo pedagogais, jiems patiems reikia išsiugdyti verslumo 

mąstymo įgūdžius. 

Labai svarbu, kad studentai taip pat dalyvautų kritiškai vertindami modulio rezultatus, kad 

šis projektas sukurtų verslumo pedagogų rengimo sistemą. 

Visi projekto dalyviai prisidės prie tiriamojo darbo turinio, kurio rašymo procese studentai 

taip pat dalyvaus. UCSJ, Roskilde, Danija, vadovaus ir prižiūrės tyrimų dokumento rengimą ir 

procesą. 

 

 

1. Įvadas 

 

Šis straipssnis yra pagrįstas praktikuojančių asmenų atliktu tyrimu ir sistemingu studentų 

verslumo įgūdžių įvertinimo tyrimu prieš ir po dalyvavimo ugdymo turiniu pagrįstame 

modulyje, kuris vyko tris kartus (2018–2020 m.). Siekiant patobulinti trečiąjį modulį, buvo 

naudojami pirmųjų dviejų modulių preliminarių tyrimų rezultatai. Dalyviai buvo Erasmus+ 

studentai iš įvairių Europos šalių ir Danijos studentai. Jie pademonstravo gana skirtingą 

supratimą apie inovacijų ir verslumo ugdymą. Verslumo įgūdžių ir mąstysenos ugdymas yra 

vienas iš aštuonių pagrindinių mokymosi visą gyvenimą tikslų, kuriuos 2006 m. apibrėžė 

Europos Komisija. Nuo to laiko ES valstybės narės dirba diegdamos inovacijas ir verslumą 

nacionalinėse švietimo sistemose, tačiau iki šiol nebuvo sukurtas bendras sąvokų supratimas. 

Kai kurios valstybės narės daugiausia dėmesio skyrė studentų prisitaikymui prie 

dominuojančios socialinės ir ekonominės logikos visuomenėje, orientuodamos į verslumą, 

skirtą komercinei rinkai, o kitos šalys daugiau dėmesio skyrė verslumui kaip socialinių ir 

kultūrinių vertybių kitiems kūrimui. Šiuose moduliuose studentai dažniausiai vadovavosi 

pastaruoju metodu. 

 

2. Teorinė sistema 

 

Modulių mokymo plane buvo pateiktas verslumo ugdymo apibrėžimas, kurį rekomendavo 

Danijos verslumo fondas ir Švietimo ministerija. 

„Verslumas yra tada, kai veikiama pagal galimybes ir idėjas ir jos paverčiamos vertybe 

kitiems. Kuriama vertė gali būti finansinė, kultūrinė arba socialinė“ (FFE 2012) 

Šis apibrėžimas yra sutelktas į veiksmus, kuriais siekiama kurti vertę kitiems ir užmegzti ryšį 

tarp asmens,-ų ir kitų. Remiantis apibrėžimu, mokymo planas buvo sukurtas siekiant puoselėti 

verslumo mąstyseną, kurioje į mokymo planą buvo įtrauktos keturios dimensijos: požiūris, 

veiksmas, orientacija į išorę ir kūrybiškumas (1 pav.). Požiūris suprantamas kaip pagrindinė 

dimensija, veikianti kūrybingumą, veiksmus ir orientaciją į išorę. Mes pripažinome, kad 

psichologinių tyrimų srautai rodo, jog požiūrio pasikeitimas virs elgesio pokyčiais, kai 

įtraukiami tokie veiksniai kaip „ketinimų konkretumas, veiksmų sunkumas, kontekstinė 

parama, įprastas elgesys“, tad, norint sėkmingai įgyvendinti, turi būti taikomos konkrečios 

strategijos (Arbuthnott, 2009, p.161). 



 
1 pav. Keturios verslumo dimensijos, 

įtrauktos į pagrindinius švietimo įstaigų 

mokymo planus (Rasmussen, Moberg, 

Revsbech p. 12) 

 

3. Modulio struktūra 

 

Modulis „Verslumas mokykloje“ sukurtas siekiant padėti studentams savarankiškai plėtoti 

keturias dimensijas (1 pav.), per trejus metus modulis pritaikytas prie besikeičiančių studentų ir 

dėstytojų interesų, o trečiajame modulyje didaktika buvo paversta e. mokymusi dėl 

koronaviruso karantino. 

Modulio struktūrą įkvėpė ankstesni verslumo ugdymo tyrimai Baltijos jūros regione. 

„Europa susiduria su daugeliu globalių iššūkių (ekonominių ir aplinkosauginių), taip pat su 

bendrais darbo kultūros pokyčiais. Visuomenė perėjo nuo pramoninės visuomenės, pagrįstos 

užimtumu, prie pasaulinės žinių visuomenės, pagrįstos inovacijomis ir projektiniu darbu. Tam 

reikalinga nauja verslumo mąstysena ir kultūra. Europos mokykloms tenka ypatinga ir svarbi 

užduotis remiant ir plėtojant šią verslumo mąstyseną. Dėmesys verslumui mokyklinio ugdymo ir 

švietimo metu paruošia studentus būsimai inovacijų, iniciatyvos ir verslumo dvasios 

paklausai.“ („Verslumas švietimo srityje Baltijos jūros regione“, 2006) 

Kalbant į šiuos įsitikinimus, verslumas turi vaidinti svarbų vaidmenį mokymosi aplinkoje, o 

verslumo apibrėžimas laikomas pagrindiniu elementu realioje pasaulio mokymosi aplinkoje; 

2006 m. ataskaitoje „Verslumas švietimo srityje Baltijos jūros regione“; 

„Iniciatyvos ir verslumo jausmas yra gebėjimas idėjas paversti veiksmais. Jis apima 

kūrybiškumą, inovacijas ir rizikos prisiėmimą, taip pat gebėjimą planuoti ir valdyti projektus, 

kad būtų pasiekti tikslai. Asmuo supranta savo darbo kontekstą ir geba išnaudoti 

pasitaikančias galimybes. Tai pagrindas įgyti konkretesnių įgūdžių ir žinių, reikalingų tiems, 

kurie kuria socialinę ar komercinę veiklą arba prisideda prie jos. Jis turėtų apimti supratimą 

apie etines vertybes ir skatinti gerą valdymą“. 

Buvo tikėtasi, kad dauguma studentų turės patirties ir kompetencijų, susijusių su kūrybiškumu, 

inovacijomis ir projektais, tačiau galbūt ne su verslumu ir rizikos prisiėmimu. 

 

Modulio kompetencijos sritys ir dalykai 

 

Modulis galia apimti visas temas. Modulio temos bus anglų kalba ir pedagoginiai dalykai. 

Verslumo įgūdžiai apima keturias skirtingas kompetencijos sritis; kūrybiškumą, veiksmų 

formavimą, aplinkosauginį sąmoningumą ir asmeninį / etinį požiūrį. 

1. Kūrybiškumo įgūdžiai – idėjų ir galimybių paieška, žinių panaudojimas, 

eksperimentavimas ir improvizacija, problemų sprendimo metodai 

2. Informuotumas apie aplinką – pasaulinis ir vietinis kultūrinis sąmoningumas, 

informuotumas apie kontekstą, tvarumas 



3. Asmeninis / etinis požiūris – rizikos prisiėmimas, informuotumas apie etinius klausimus, 

savęs efektyvumas, dviprasmybės priimtinumas 

4. Veikimas – planuoti ir valdyti projektus, kurti vertę, diskusijų kalbą, demokratinius 

įgūdžius, bendradarbiavimą  

Verslumo ugdymo srityje ir šio modulio metu mokymosi pasiekimai būtų tokie: 

 

Įgūdžių tikslai: studentas gali Žinių tikslai: studentas turi turėti žinių 

apie 

bendrauti skirtinguose kontekstuose komunikacijos ir švietimo teorijas 

imtis iniciatyvos, rizikos ir prisiimti atsakomybę inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo 

kompetencijų teorijas 

ieškoti ir pasinaudoti galimybėmis duomenų rinkimo metodus 

bendradarbiauti bendrą kūrybą įvairiais būdais ir per įvairius 

procesus 

paversti idėjas veiksmais projektų ir procesų valdymą klasėje 

transformuoja idėjas į pridėtinės vertės produktus, 

atsižvelgiant į aplinkosaugos problemas 

aplinkosaugos teoriją ir verslumo ugdymą 

įvertinti verslumo idėjų ir produktų patikimumą ir 

vertę 

teorijas apie vertinimą skirtingais būdais 

mokyti verslumo įgūdžių ir veikti kūrybingai 

klasėje, sutelkiant dėmesį į mokymo metodus, o 

ne į turinį. 

didaktinius procesus, susijusius su 

inovacijomis, kūrybiškumu ir verslumu 

 

2 pav. 

 

Moduliai buvo pagrįsti verslumo teorijomis ir į modulį buvo įtraukta studentų patirtis iš 

praktinio mokymosi. Siekta, kad studentai gebėtų plėtoti verslumo žinias ir įgūdžius, kad galėtų 

juos panaudoti savo būsimoje pedagogo profesijoje. Be to, verslumo įgūdžiai bus plėtojami 

praktinio darbo metu. 

 

Modulio turinys 

 

Modulis buvo skirtas sujungti teorines žinias, vizitus į išorines institucijas ir praktinius 

įgūdžius. Pasibaigus teorinių diskusijų, praktinių pratimų ir vizitų sekos, studentai turėjo atlikti 

vieną didesnę užduotį, o iš viso tris. Šios trys didelės užduotys (paaiškintos toliau) leido 

studentams pasirinkti savo teorines diskusijas, eksperimentus ir vizitus už aukštųjų mokyklų 

ribų. 

 

1 užduotis: „Sukurkite savo mokymo medžiagą“.  

 

Remdamiesi apsilankymu Eksperimentariume (eksperimentiniame muziejuje), studentai 

pasirinko vieną iš temų / veiklų iš parodos. Jie turėjo aprašyti pasirinktą parodą ir paversti ją 

mokomąja medžiaga pasirinktam amžiaus tarpsniui. Jie aprašė mokomąją medžiagą, kuri gali 

būti bet kokia, ir paaiškino, kaip ši medžiaga skatina verslumo mąstyseną, kokioms verslumo 

proceso dalims daugiausia dėmesio buvo skiriama medžiagoje, kokiai amžiaus grupei ji buvo 

skirta, kokius dalykus buvo galima įgyvendinti naudojant šią medžiagą, kaip jie nustato tikslus 

ir pan. Kitaip tariant, jie turėjo parašyti pedagoginį vadovą apie savo sukurtą medžiagą! 

Studentams ši užduotis buvo labai sunki ir sudėtinga, tačiau jie kruopščiai ir uoliai ruošė 

mokomąją medžiagą, ir kartu su pedagogų vadovais buvo parengti puikūs mokymo planai. 

 

2 užduotis: „Verslumas mokant; sugalvokite / sukurkite naujus žaidimus 4 klasei!“  

 

Studentų buvo paprašyta sugalvoti žaidimus savo grupėse, kuriuos 4 klasės mokiniai galėtų 



išbandyti ir ugdytis demokratinius įgūdžius. Buvo galima pradėti nuo gerai žinomo žaidimo 

(kortų, rutulio, lentos, kompiuterio) ir jį išplėtoti arba sukurti visiškai naują žaidimą. Taip pat 

reikėjo laikytis šių taisyklių ar atsižvelgti į kliūtis: 

1. Į žaidimą įtraukti 1 arba 2 JT tikslus. 

2. Į savo tikslus įtraukti pradinės mokyklos tikslą, 

3. Žaidimui leidžiama naudoti tik perdirbtas medžiagas! 

4. ... ir aprašyti žaidimo tikslą! 

5. 4 klasės mokiniai turi žaisti maždaug 20-25 min. 

Studentai dvi savaites dirbo prie žaidimų ir pristatė juos vienas kitam, kad galėtų pateikti 

draugiškus ir kritiškus atsiliepimus. Jie turėjo labai gerų klausimų ir komentarų, pavyzdžiui, 

„Kaip šis žaidimas ugdo demokratijos įgūdžius“? arba „Jei tai padarysite, vaikams bus lengviau 

suprasti“. 

Visi mokiniai nuvyko į vietinę mokyklą išbandyti 4 klasės žaidimų, o mes, pedagogai ir 

aukštosios mokyklos kolegijos dėstytojai, atidžiai stebėjome praktiką. Studentai sukūrė labai 

skirtingus žaidimus ir gavo labai naudingų mokinių įvertinimų, į kuriuos jie iškart atsižvelgė, 

patobulindami žaidimus. Pabaigoje studentai žaidė žaidimus pedagoginėse studijose ir aptarė, 

kaip pedagogai gali priversti mokinius kurti žaidimus, orientuotus į verslumą. 

 

3 užduotis: Sodo kūrimas studentams 

Šia užduotimi siekta sukurti bendruomenės ar mokyklos daržą universitetinės kolegijos 

studentams, grupės dirbo prie šios užduoties tris savaites. 2020 m. ir dėl koronaviruso 

pandemijos studentų buvo paprašyta panaudoti savo gyvenamąją apylinkę kaip daržą. 

Dauguma iniciatorių domėjosi patirtiniu mokymusi ir tvarumu, ir išmanė apie daržininkystę. 

Siekiant atkreipti dėmesį į bendruomenės daržo projektą, studentų buvo paprašyta sukurti 

renginį, kuris pritrauktų daugiau studentų. Studentai kūrė seminarus daigumo klausimais, 

kuriuose studentai galėtų išmokti senas bulves ir pernokusius pomidorus paversti naujais 

augalais. Dirbtuvėse augalų konteineriams būtų naudojamos tik nereikalingos medžiagos, senos 

skardinės, gėlių vazonai, pagaminti iš skaidraus ir nepermatomo plastiko. Taip pat jiems buvo 

nurodyta, kaip eksperimentuoti su savaiminio drėkinimo sistemomis ir kaip plastikiniuose 

induose padaryti langelius, kad būtų galima pamatyti, kaip vystosi bulvės. Galimą rezultatą 

sunku nuspėti. Pvz., stebint, kaip sena raukšlėta bulvė virsta pumpurais ir nauju augalu, 

augančiu senoje skardinėje, šiukšlės virsta verte. Žodis „šiukšlė“ turi daug neigiamų reikšmių, 

tokių kaip „bevertis“ arba „žemos kokybės“. Šiame projekte šiukšlė tapo poetišku gyvenimo 

kūrimo būdu. 

Kitas žingsnis buvo sužinoti apie galimybę įkurti mokyklos ir (arba) bendruomenės daržą labai 

skirtingose apylinkėse, nuo Izmiro iki Roskildės. Studentai naudojo mąstymo modeliavimo 

(„Design thinking“) metodą, kad sužinotų apie daržininkystės plėtrą bendruomenėje / 

mokykloje ir suinteresuotų šalių, studentų ir vadovybės interesus. 2019 m. suinteresuotosios 

šalys atmetė pasiūlymus dėl studentų bendruomenės daržo, nes jie buvo per daug laiko 

atimantys, brangūs ir nerealūs. Kaip alternatyva buvo pristatyti augalų konteineriai, kuriuos bus 

galima pastatyti šalia esančioje studentų gyvenamojoje vietoje. Buvo sukurtas perdirbtos 

medienos prototipas ir vietinėje „Makerspace“ erdvėje jis galėjo būti vystomas toliau. 

2020 m. „Zoom“ programos metu mokiniai pateikė pasiūlymus dėl mokyklų / bendruomenės 

sodų Turkijoje, Austrijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Danijoje. 

 

4. Metodai 

 

Siekiant pagerinti trijų modulių kokybę, atlikti specialistų tyrimai. Duomenys buvo gauti 

analizuojant modulio planų pokyčius, studentų produktus, taikant klausimynus modulių 

pradžioje ir pabaigoje, neformalius interviu su studentais ir stebėjimus. Didžioji dalis duomenų 

surinkta 2019 ir 2020 m. pavasarį per 2x14 savaičių trukmės darbo auditorijoje. 2020 m. pusė 

auditorinio mokymo(si) baigėsi nuotoliniu būdu. Bendras studentų skaičius buvo 47. 

 



Matavimo įrankiai 

Tyrimo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama verslumo ugdymo modulio tikslų ir studentų 

supratimo apie verslumo ugdymą ryšiui. Mes domėjomės studento novatoriškų ir verslumo 

gebėjimų pamatavimu prieš ir po dalyvavimo verslumo ugdymo modulyje. 

Verslumo ugdymo apibrėžimas ir modelis (1 pav.) su keturiomis verslumo ugdymo 

dimensijomis buvo naudojamas matavimo priemonėms kurti. Mes sudarėme trumpas anketas, o 

studentų taip pat buvo paprašyta pateikti savo atsakymus. Pirmųjų dviejų modulių pabaigoje 

dalyvių buvo paprašyta užpildyti „Delphi“ formą. Trečiasis modulis vis dar buvo vykdomas, 

kai šis straipsnis buvo baigtas. 

 

5. Rezultatai 

 

Prieš pradedant modulį 

 

Verslumas ir inovacijos daugelį metų buvo Europos mokymosi visą gyvenimą programos dalis, 

tačiau daugelis studentų nebuvo susipažinę su šiomis sąvokomis. (2 pav.) Vienas studentas iš 

Austrijos rašė: „Nežinau, ką tai tiksliai reiškia, bet manau, kad mūsų gimtojoje šalyje jis yra 

vadinamas kitaip ir susijęs su planavimu, tačiau šiaip neturiu daugiau informacijos apie 

verslumą“. Ši citata atspindi tendenciją ir dažnai studentai galvoja, kad išmoko kažko panašaus 

į verslumą, tačiau supranta tai skirtingai. 

Daugumos studentų teigimu, verslumas yra susijęs su mokinių paruošimu darbo rinkai (3 pav.) 

 

 

 
Visiškai sutinku Sutinku  Neutralus  Nesutinku  Visiškai nesutinku 

3 pav. 

 

Pažvelgus į studentų pateiktus atsakymus, paaiškėja daugybė niuansų: „... Tai ne tik finansinis 

ar tiesiog kultūrinis klausimas. Tai skirtingų dalykų derinys, tačiau nepaprastai svarbus 

„dideliame pasaulyje“. Šis studentas iš Nyderlandų išreiškė supratimą, kad daugelyje mokyklų 

tai gali būti sunku įtraukti į tradicinius mokomuosius dalykus ir testų kultūrą. Daugelis studentų 

supranta verslumą ir inovacijas, kaip požiūrį į tai, kaip mokytis kalbėti už save ir kitus, daryti 

ką nors ir kartais rizikuoti arba pasinaudoti galimybe (4 pav.). 

 



 
Visiškai sutinku Sutinku  Neutralus  Nesutinku  Visiškai nesutinku 

4 pav. 

 

Tokie žodžiai, kaip „naujovės“ ir „verslumas“, nebuvo sukurti švietimui paremti, bet buvo 

įtraukti politiniu sprendimu (5 pav.) 

 

 
Visiškai sutinku Sutinku  Neutralus  Nesutinku  Visiškai nesutinku 

5 pav. 

 

Dauguma studentų, išgirdę žodį „verslumas“, neturi neigiamų asociacijų su verslu. Studentas iš 

Belgijos rašo: „Manau, kad efektyvumas gali būti gerai. Pavyzdžiui, radę efektyvesnį būdą 

bendrai naudoti knygas mokykloje, turite daugiau laiko padėti mokiniams, kuriems to reikia“. 2 

pav. parodyta, kad studentai nežino, kas yra verslumas švietimo kontekste. 

 

Modulio pabaiga 

 

Modulio pabaigoje visų dalyvių buvo paprašyta užpildyti kitą vertinimo formą, vadinamą 

„Delphi“ vertinimu (6 pav.); Studentai turėjo įrašyti savo teiginius į formą ir perduoti juos 

kitiems. Visi studentai perskaitė teiginį ir kiekvieno teiginio pabaigoje atskiroje eilutėje parašė, 

ar su juo sutinka, ar ne. Visi teiginiai buvo labai svarbūs, o teigiami teiginiai iš esmės buvo 

mokymo turinio ir formos parodymas ir patvirtinimas, tačiau buvo ir teiginių, kurie nebuvo 

susiję būtent su verslumo ugdymu. Kritiniai teiginiai buvo tokie, kurie kritikavo turinį arba 

organizavimą, žinoma, dėstymą ar dėstymo trūkumą. Jie galėjo būti vertinami kaip 

konstruktyvūs pakeitimų pasiūlymai. 



Vedantysis dėstytojas turėjo sujungti visus teiginius į schemą ir pasirinkti kai kuriuos teiginius 

(tiek teigiamus, tiek kritinius), kad galėtų juos aptarti ir detalizuoti su studentais. Metodai 

užima šiek tiek laiko, tačiau jie gali būti naudojami norint pavaizduoti, ką ir kaip studentai 

galvoja, arba ko jie tikisi iš būsimo kurso. 

 

Parašykite 3 teiginius apie tai, kas naudingo buvo šiame 

modulyje 

 (X jei sutinkate.) 

1.  

2.  

3.  

 

 

Parašykite 3 teiginius apie tai, kas šiame modulyje galėtų būti 

geriau 

 (X jei sutinkate) 

1.  

2.  

3.  

6 pav. 

 

Šiame vertinime buvo daug skirtingų teiginių ir labai gera įžvalga apie studentų požiūrį į 

stipriąsias ir silpnąsias modulio puses. 

 

Kalbant apie teigiamą pusę, mes turėjome šiuos teiginius, kuriems visi pritarė: 

1. Modulis keičia mąstyseną. 

2. Puiki praktinė patirtis / buvimas už klasės ribų. 

3. Modulis skatina kūrybiškumą. 

4. Sugalvoti žaidimą ir pristatyti savo idėją mokykloje / išbandyti mokinius buvo įdomu. 

5. Modulis leidžia suvokti verslumo svarbą. 

6. Gera pusiausvyra tarp teorijos ir praktikos. 

7. Turėjome labai gerų idėjų, kaip verslumą įtraukti į įprastus mokyklos dalykus. 

 

Šie neigiami teiginiai sulaukė didelio palaikymo: 

1. Dviejų dienų per savaitę nepakako. 

2. Buvo malonu gauti gilesnių teorinių žinių. 

3. Kartais buvo sunku suprasti užduoties tikslą. 

4. Daugiau grįžtamojo ryšio prie užduotis. 

5. Norėčiau turėti daugiau laiko kuriant žaidimą. 

 

Vertinimas reikalauja, kad kalbėtume su studentais apie kai kuriuos teiginius, siekiant perprasti 



giliau. Čia aptarėme paradoksą, kad jiems patiko teorijos ir praktikos pusiausvyra, ir vis dėlto 

jie norėjo gilesnių teorinių žinių. Mes supratome, kad tai buvo dėl laiko stokos tiek 

pedagogams nagrinėjant teoriją, tiek ir tada, kai studentai po to turėjo įgyvendinti teorines 

žinias praktiškai. 

Buvo akivaizdu, kad žaidimų išradinėjimas ir pateikimas visiems studentams buvo geriausia 

užduotis, ir aptarėme, kodėl tai buvo daug geriau, nei kurti mokymo medžiagą ar mokyklos 

daržą. Čia mes sužinojome, kad galimybė ne tik išrasti žaidimą, bet ir išbandyti jį su mokiniais, 

turėjo daug prasmės verslumo požiūriu, studentai turėjo būti kūrybingi, išradinėdami žaidimus, 

jie turėjo būti didaktiškai novatoriški ir orientuoti į išorę, kad galėtų ugdyti mokinių 

demokratijos įgūdžius. 

 

6. Diskusija ir išvados 

Ar mes pasiekėme savo tikslus? Daugeliu atžvilgių TAIP. Studentų vertinimai parodė, kad jie 

puikiai suprato ir panaudojo verslumo ugdymo elementus kurdami žaidimus. 

„Buvo puiku, kad turėjome išrasti žaidimus ir išbandyti juos mokykloje. Tai buvo puiki patirtis 

mums ir vaikams. Jie daug išmoko apie demokratiją, taip pat ir mes. Ir vaikai buvo labai 

verslūs“ (Studentų vertinimas 2019 m. birželio mėn.). 

Procesai studentams buvo puikūs, jų energija ir entuziazmas praktiniu lygiu buvo didelis. Jie 

taip pat panaudojo savo teorines žinias, kad ugdytų mokinių įgūdžius žaidimuose. Mokyklos 

pedagogams labai patiko žaidimai ir jie prašė studentų juos nukopijuoti ir patobulinti. Šią kurso 

dalį studentai suvokė kaip autentišką patirtį. 

2019 m. studentams, dirbantiems mokyklos / bendruomenės daržo projekte, nebuvo aiškus 

verslumo ugdymo teorinis pagrindas. Studentai suprato projektą kaip praktinį kursą be 

mokinių. Kai kurie studentai reagavo, sukurdami pasyvią mokymosi atmosferą, tačiau dauguma 

jų teigiamai įvertino darbą už klasės ribų ir kitose vietose. 

2020 m. dėstymas pakeistas nuotoliniu mokymu, ir bendras studentų požiūris į bendruomenės / 

mokyklos sodą pasikeitė. Dėl koronaviruso karantino ir mokyklų uždarymo studentai tikėjosi 

dirbti su pavyzdžiais, o ne išbandyti gaminius klasėje. Jie taip pat ėmė domėtis darnia plėtra ir 

pakeitė nuomonę apie išteklių naudojimą. 

Įvertinimas parodė, kad pasitikėjimas, laikas ir užduotys yra taip glaudžiai susiję. Studentai 

teigiamai priėmė perėjimą prie e. mokymosi. Su savo dėstytoju jie palaikė ryšius per „Zoom“, 

telefonu, „Skype“, ir, atsižvelgiant į studentų vertinimą, svarbu, kad ši galimybė lengvai 

susisiekti su dėstytoju studentams buvo labai svarbi. Mąstymo modeliavimo (Design thinking) 

metodas apima darbą su rizikos prisiėmimu. Šis iššūkis buvo kurso įvertinimo dalis ir, daug 

kalbėdami apie rizikos prisiėmimą kurso metu, studentai patikėjo, kad nepavykusi užduotis 

nėra problema. Grupės buvo sudarę žurnalą ir čia buvo paaiškintas jų užduoties atlikimo 

procesas. 

„Pedagogo kaip tyrėjo“ koncepcija nustatė tyrimo kryptį modulių metu. Iš surinktų duomenų 

sužinojome, kad pedagogai studentai tikėjosi įveikti autentiškus iššūkius, susijusius su 

pedagogo profesija, ir sugebėti perduoti savo naujas žinias ir įgūdžius būsimame darbe klasėje. 

Jie norėjo mokytis aktyviai dalyvaudami verslumo ugdyme, o ne vien mokyti apie verslumo 

ugdymą pagal sukonstruotus scenarijus. Studentai suprato verslumo ugdymo ir demokratijos 

formavimo santykį ir gebėjo jį panaudoti konkrečiuose pavyzdžiuose bei jausti atsakomybę už 

mokinių demokratinių ir verslumo įgūdžių ugdymą. Studentams buvo sudėtinga ir rizikinga 

vienu metu sutelkti dėmesį į tiek daug dalykų, o kartais mūsų sugalvotų iššūkių buvo per daug. 

Verslumo ugdymas ir pedagogų rengimo programa turi suteikti studentams autentiškas 

mokymosi galimybes, kad būtų ugdomi verslumo įgūdžiai. 

Mums (pedagogų rengėjams) akivaizdu, kad bėgant metams mes tapome konkretesni ir 

tikslingesni vykdydami savo užduotis studentams. Atlikus vertinimus, tapo lengviau tiksliau 

organizuoti užduotis, kad studentai ugdytų verslumo gebėjimus. Aprašymai tapo tikslūs, ir 

studentai sužinojo daug daugiau, ir greičiau suprato užduotis. 

Keli studentai dalyvavo tiek mūsų modulyje, tiek kai kuriose intensyviose EIPTE projekto 

savaitėse, ir akivaizdu, kad jie gavo didžiulę naudą iš dalyvavimo. Vienas iš jų rašė: 



„Tai man suteikė kritinio ir etinio požiūrio į mokymą, be to, labai gerą supratimą apie 

kūrybinio ir novatoriško mokymo ugdymą visuose mano dalykuose“ (2019 m. vertinimas). 


