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Projekto veiklos
Per pusę metų nuo projekto pradžios, projekto komanda nuveikė keletą svarbių darbų ir pasiekė tarpinius 

rezultatus, kaip buvo suplanuota projekte:

 

 Pirmojo projekto susitikimo metu Vilniaus 

turizmo ir prekybos verslo mokykloje, 2018 

m. lapkričio 20-21 d., partneriai diskutavo ir 

išrinko verslumo kompetencijas, kurios jų 

manymu būtų naudingiausios ir 

reikalingiausios mokiniams ir 

darbuotojams.  

 Partneriai iš profesinių mokyklų, diskusijų 

metu su savo mokytojais ir partneriais 

sutarė dėl svarbiausių verslumo 

kompetencijų. Buvo sutarta dėl 10 bendrų 

sub-kompetencijų, taip pat diskutuota 

video konferencijų metu, kiekviena darbo 

grupė (keturios darbo grupės, sudarytos iš 

dviejų partnerių organizacijų) aptaria 3 

kompetencijas. Kiekviena darbo grupė turi 

savarankiškai organizuoti darbo procesą, 

peržiūrėti ir profesinio mokymo mokiniams 

pritaikyti kompetencijų aprašymus ir 

sistemas ir pateikti atnaujinimus iki 2019 m. 

gegužės 10 d. 

 

 

 Sukurta projekto svetainė– 

www.vesvet.vtpvm.lt. Joje galima rasti 

informaciją apie projekto veiklų 

įgyvendinimą, projekto susitikimus ir 

rezultatus. 

 

 Sukurta brošiūra visų partnerių kalbomis. 

 

   Straipsnį apie VESVET projektą skaitykite 

www.qswownews.com. 

 

 

http://www.vesvet.vtpvm.lt/
http://www.qswownews.com/
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Pirmasis susitikimas Vilniuje 

 

 Pirmojo projekto susitikimo metu Vilniuje 

visi partneriai pristatė savo institucijas ir 

kokioms veikloms jie vadovaus projekte. 

 

 Partneriai apžiūrėjo Vilniaus turizmo ir 

prekybos verslo mokyklos praktinio 

mokymo centrus, kur mokiniai mokosi 

profesijų.  

 

 

 

 Susitikimo metu partneriai aptarė projekto idėją, pagrindinius tikslus, veiklas, numatomus rezultatus, išteklių 

planą, finansų paskirstymą, kokybinius ir kiekybinius reikalavimus projektui, kad būtų pasiekti rezultatai ir 

sukurti intelektiniai produktai.  

Partneriai taip pat diskutavo apie: 

• poreikių analizę, kurią atliks nacionaliniu 

lygiu kiekviena partnerė profesinė mokykla, 

verslumo kompetencijų ugdymo metodiką, 

poreikių analizės apimtį, struktūrines dalis ir 

grįžtamąjį ryšį;  

• profesinio rengimo mokinių verslumo 

kompetencijų patvirtinimo sistemos kūrimo 

etapus, atsižvelgiant į profesinio mokymo 

institucijų ir verslo įmonių praktikas; užduočių 

verslumo kompetencijų ugdymui profesiniame 

mokyme aprašymus; 

• kompetencijų patvirtinimą ir į kompetencijas orientuotą mokymą; pirmąsias užduotis, kuriant mokinių praktikai 

vadovaujantiems įmonių vadybininkams skirtas rekomendacijas.  
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VESVET žaidimai  
 

 

 VESVET projekte taikomos pažangios 

mokymosi metodikos- žaidimais 

paremtas mokymasis, siekiant padidinti 

mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą. 

Projekto metu bus sukurtas mokomaisiais 

žaidimais paremtas kursas, skirtas 

profesinio rengimo mokiniams mokytis 

verslumo kompetencijų (IO3). 

 

 Šis kursas bus sudarytas iš žaidybinių 

užduočių, rekomendacijų, mokymo 

priemonių ir žaidimų, kuriuos bus galima 

integruoti į esamas mokymo programas, 

mokant verslumo įgūdžių.  

 

 Šios priemonės padės mokytojams įdiegti 

verslumo modulį į įvairias profesinio 

mokymo programas. 

 

 Projekto partneriai turėjo galimybę 

išbandyti projekto partnerių iš Nottingham 

Trent universiteto sukurtus mokomuosius 

žaidimus. 

 

 Susitikimo metu projekto partneriai  

aiškinosi, kokios verslumo kompetencijos 

yra svarbiausios profesinio mokymo 

mokiniams, patys žaisdami.. 
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VESVET kompetencijų rinkinys 
 

Verslumo sub-kompetencijos ir iniciatyvumas  

Profesinės kompetencijos 

Pavyzdžiui, Inžinerija, elektronika, kirpimas, mechatronika, ir t. t. 

Profesinės kompetencijos susiję su konkrečios profesijos 

kompetencijomis. Jos dažniausiai vertinamos formaliuoju būdu 

profesinio mokymo institucijose, per egzaminus ir testus. 

LEVEL5 sistemoje, šios kompetencijos gali būti kontekstualizuojamos 

konkrečiais indikatoriais pagal tipiškas tam tikros profesijos užduotis, 

pvz. Komandinis darbas atliekant tam tikras užduotis darbe. 

 

Socialinės kompetencijos 

Komandinis darbas (įskaitant kultūrinių skirtumų aspektus) 

Komunikacija (įskaitant kultūrinių skirtumų, tinklų kūrimo aspektus) 

Organizacinės kompetencijos 

Išteklių valdymas (įskaitant laiko, informacijos, planavimo ir 

įgyvendinimo valdymą) 

Lankstumas/ gebėjimas prisitaikyti 

Lyderystė (įskaitant iniciatyvumą ir sprendimų priėmimą) 

Kritinis mąstymas (refleksija ir vertinimas remiantis vertybėmis, 

tvarumu ir etika) 

Asmeninės kompetencijos 

Kūrybiškumas (ir vizijos turėjimas) 

Autonomija (ir tikslo siekimas) 

Lyderystė (įskaitant iniciatyvumą ir sprendimų priėmimą) 

Problemų sprendimas 

Refleksija ir vertinimas (įskaitant savirefleksiją) 

 

 Kompetencijų sąrašas sudarytas remiantis partnerių šalyse vykusiomis mokytojų ir darbdavių 

konsultacijomis. 

 Kompetencijos aprašomos pagal keturių kompetencijų sričių sistemą, naudojamą Europass – 

profesinės kompetencijos, asmeninės, socialinės ir organizacinės kompetencijos. Ši struktūra buvo 

pasirinkta tam, kad vėliau mokiniai lengviau galėtų pristatyti rezultatus kompetencijų vertinimui, 

naudodami Eurpass įrankius. 

 

 

Būsimi renginiai 
 

 VESVET 2-asis projekto komandos 

susitikimas vyks Zaeynep Mehmet Donmez 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkijoje, 

2019 m. gegužės15-16 d. Šio susitikimo 

metu bus analizuojami profesinių mokyklų 

atliktų darbdavių apklausos apie mokinių 

verslumo kompetencijas anketų rezultatai.  

 Partneriai diskutuos ir dalinsis patirtimi kaip 

kurti verslumo kompetencijų ugdymo 

metodiką, Level5, vadovą mokytojams ir 

praktikos vadovams su imituojamomis 

situacijomis ir video, verslumo įgūdžių 

ugdymo kursą mokiniams.

 

http://zeynepmehmetdonmezotml.meb.k12.tr/
http://zeynepmehmetdonmezotml.meb.k12.tr/
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Kontaktai 

 

Ramunė Vadeikytė 

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 

Žirmūnų g.143, Vilnius 09128 

Lietuva 

El. p.: ramuneva@gmail.com 

 
 
Sekite projekto veiklas LinkedIn group arba tinklapyje: http://vesvet.vtpvm.lt/  
 

 

VESVET partneriai 

 

 

Leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

https://www.linkedin.com/groups/12169131/
http://vesvet.vtpvm.lt/

