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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis 
kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos infor-
macijos naudojimą. 
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Pagrindimas 

 
Naujausi tyrimai rodo, kad verslumo turinys nėra įt-
rauktas į visas profesinio mokymo sistemos dalis ir 
trūksta praktinių elementų. Nepaisant to, kad Lietuvos, 
Latvijos, Portugalijos ir Turkijos profesinio mokymo 
programose yra verslumo modulis, apibrėžtas Nacio-
nalinėje kvalifikacijų sandaroje, daugeliu atvejų jis nėra 
privalomas ir trūksta verslumo mokymo(si) priemonių. 
   
Kadangi verslumo įgūdžiai pirmiausia įgyjami per dar-
binę patirtį ir praktiką, o ne tik formaliajame ugdyme, 
todėl sėkmingam verslumo mokymui būtinas jo integ-
ravimas į ugdymo programas ir realią darbinę praktiką. 
Praktikos metu mokiniai gali ugdytis verslumo kompe-
tencijas, tačiau susiduria su iššūkiais dėl jų  gebėjimų, 
kognityvinių įgūdžių ir kompetencijų vertinimo. Siekiant 
įgyvendinti šiuos uždavinius, reikia sukurti tinkamą tu-
rinį, patvirtinimo sistemas ir vietas šiems įgūdžiams į-
gyti. Taigi, pagrindinis projekto tikslas- skatinti profesi-
nio mokymo mokinių verslumo kompetencijų prakti-
nėse situacijose ugdymą ir patvirtinimą bei gerinti pro-
fesijos mokytojų, praktikos vadovų verslumo dėstymo 
kompetencijas.  
 
Tikslai 
 

Projekto tikslai: 
 

 Parengti profesinio mokymo mokinių verslumo 
kompetencijų vertinimo metodiką, paremtą 
LEVEL5 metodu, prieinamą internete; 
 

 Sukurti novatorišką mokomųjų žaidimų kursą, 
kurį galėtų naudoti profesijos mokytojai, kurdami 
savo mokymo programas su integruotais 
verslumo moduliais; 
 

 Sukurti interaktyvų vaizdo įrašų scenarijų, 
paaiškinantį verslumo mokymo kursą, skirtą už 
mokinių praktinį mokymą atsakingiems 
darbuotojams. 

 
 

 
 

 

Veiklos ir rezultatai 
 

Projekto metu bus sukurti šie intelektiniai produktai: 
 

 
 
IO1 – Verslumo įgūdžių tobulinimo ir įsivertinimo me-
todika mokiniams, paremta Level5 sistema, prieinama 
internete.   
 
IO2 – Interaktyvi pagalbinė priemonė – knyga su video 
scenarijais profesijos mokytojams ir už mokinių prak-
tiką atsakingiems įmonių darbuotojams, paaiškinanti 
verslumo mokymo kursą. 
 
IO3 – Video žaidimų rinkinys profesinio mokymo moki-
nių verslumo įgūdžiams ugdyti. Kursas apims žaidybi-
nių pratimų serijas, mokymo priemones ir žaidimus, 
kurie galės būti integruojami į jau esamą mokymo 
programą. 
 

 
 
 

 

Tikslinės grupės 

 
VESVET projektas skirtas profesijos mokytojams, pro-
fesinio mokymo mokiniams ir už mokinių praktiką atsa-
kingiems įmonių darbuotojams. Projekte tiesiogiai da-
lyvaus 160 mokinių ir 60 mokytojų, kurie dalyvaus mo-
kymo(si) veiklose. Dalyvaudami projekte, jie pagerins 
verslumo kompetencijas, tiesiogiai arba netiesiogiai, 
mokymosi visą gyvenimą kontekste. 
 
VESVET turės ilgalaikį ir tvarų poveikį: projektui pasi-
baigus, partnerių bendradarbiavimas tęsis. 

 

Inovacija 
 
VESVET naudojama LEVEL5 sistema, sukurta vertinti 
asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų pa-
žangą, neformaliojo, ir savaiminio mokymosi aplin-
kose. 
 
Ji grindžiama trimačiu požiūriu, 
patvirtinant pa-
žintinius, su 
veikla susiju-
sius ir emocinius 
mokymosi rezultatus – 
LEVEL5 kubu. 
 
LEVEL5 yra holistinis 
mokymosi procesas, 
kuris naudingas besimokančiajam, mokymo teikėjams 
ir praktiką suteikiantiems verslininkams. 

 
 
 
 

 
Daugiau informacijos: 
www.vesvet.vtpvm.lt  

http://www.vesvet.vtpvm.lt/

