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Projekto veiklos
 

 Po metų bendro darbo projektas pasiekė 

daugelį suinteresuotųjų šalių; informacija 

apie projektą buvo dalinamasi seminarų 

metu, parengtos skrajutės, išleistas 

pirmasis naujienlaiškis; vyko partnerių 

susitikimai; projekto partnerių komandos 

bendradarbiavo su verslo įmonių atstovais; 

publikuoti straipsniai socialinėje 

žiniasklaidoje ir partnerių svetainėse. 

 

 Antrojo partnerių susitikimo Turkijoje, 

Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi metu 2019 m. 

gegužės 15-16 d. visi profesinių mokyklų 

partneriai pristatė darbdavių apklausos 

rezultatus, diskutavo kurios verslumo 

kompetencijos darbdaviams yra 

svarbiausios. 

 

 

 

 Remiantis ankstesniu grupės darbu- 

kompetencijų aprašu; antrojo susitikimo 

metu partneriai analizavo, kaip reikėtų 

atsižvelgti į darbdavių apklausos išvadas; 

kaip organizuojama praktika profesinėse 

projekto partnerių mokyklose; kaip 

verslumo kompetencijų mokymas/is 

integruojamas į mokymo programas. 

 

 

 Partneriai diskutavo apie konkrečius 

mokymo turinio reikalavimus ir kokias 

pagrindines temas reikėtų įtraukti į 

Verslumo kompetencijų mokymo ir 

vertinimo vadovą,  atsižvelgiant į LEVEL5 

sistemą. 

 

 Šiuo metu profesinio mokymo mokyklos 

kartu diskutuoja ir sprendžia, kaip integruoti 

Verslumo kompetencijų mokymą ir 

vertinimą į mokyklos mokymą ir nacionaliniu 

mastu. 
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Antrasis partnerių susitikimasTurkijoje 
 

 

Susitikimo metu projekto partneriai diskutavo 

dėl visų trijų intelektinių produktų kūrimo. 

 Pirmojo intelektinio produkto- 

Verslumo įgūdžių mokymo ir vertinimo 

metodikos kūrimas. Partneriai apžvelgė 

kompetencijų aprašus, atsižvelgus į 

darbdavių apklausą, pasirinktos 10 

labiausiai darbdavių nuomone reikalingų 

verslumo kompetencijų. Šios 

kompetencijos aprašytas, remiantis 

LEVEL5 taksonomijos ir kompetencijų 

ugdymo modeliu. Intelektinių produktų 

kūrimui buvo pasirinktas restoranų 

sektorius. 

 Partneriai komandose turėjo 

kontekstualizuoti keletą subkompetencijų, 

kurias jie jau buvo peržiūrėję prieš 

partnerių susitikimą, naudodami LEVEL 5 

sistemą.  

 

• Antrojo intelektinio produkto- Praktinio 

vadovo profesijos mokytojams ir 

darbdaviams kūrimas. Iki antrojo partnerių 

susitikimo, visi profesinių mokyklų partneriai 

turėjo apklausti 20 darbdavių. Koks praktinis 

vadovas jiems padėtų vertinti verslumo 

kompetencijas mokinių praktikos metu. 

Susitikimo metu buvo pristatyti apklausų 

rezultatai.  

• Kiekvienas profesinių mokyklų partneris 

apibendrino darbdavių apklausų rezultatus. 

• Subkompetencijos buvo pateiktos įvairiose 

situacijose ir tai, kaip jos galėtų būti 

pastebėtos ir įvertintos. 

• Profesinių mokyklų partneriai diskutavo savo 

mokyklose ir nusprendė, kaip jie galėtų 

integruoti verslumo kompetencijų 

mokymą/vertinimą į mokyklos / nacionalinę 

programą. 
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• Parengta apibendrinta darbdavių apklausos 

ataskaita. 

 

  

Komandos susitikimas Turkijoje 

 

 Praktinis vadovas profesijos mokytojams ir 

darbdaviams palengvins verslumo 

kompetencijų mokymo planavimą ir 

patvirtinimą. 

 

 Partneriai diskutavo apie vadovą, kuriame 

pateikiama lengvai suprantama konteksto 

analizė, apibūdinanti keturis skirtingus švietimo 

kontekstus, susijusius su skirtinga mokymosi 

aplinka, besimokančiųjų grupėmis, tikslais ir 

galimais paslaugų teikimo kompetencijų 

pokyčiais. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partneriai iš Zeynep Mehmet Dönmez 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

profesinės mokyklos parodė svečiams, 

kur ir kaip jų studentai mokosi įvairių 

profesijų.
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Žaidimų kūrimas
 

 Trečiojo intelektinio produkto- verslumo 
įgūdžių mokymo kursas mokiniams su 
video žaidimais kūrimas: Partneriai 
diskutavo: kokie video žaidimai būtų 
naudinti verslumo subkompetencijų 
mokymui, kaip bus panaudojami video 
žaidimai ir video situacijos kartu su praktiniu 
vadovu profesijos mokytojams ir 
darbdaviams, remiantis LEVEL5 sistema, 
apibrėžiant detalius aprašymus/ 
aiškinamuosius teiginius, rodiklius ir 
pagrindinius veiklos rodiklius. 
 

 Partneriai aptarė žaidimų skaičių, stilių ir 
apimtį. Buvo nutarta kurti vieną žaidimą, 
apimantį 10 verslumo subkompetencijų.  

 

 Žaidimo aplinka – viešbutis/ restoranas/ 
virtuvė. 

 

 Dabar partneriai turi sutarti kaip 

kiekviename lygyje atrodys pagrindinis 

herojus. 

 

Būsimi renginiai 

 

 Trečiasis VESVET komandos susitikimas 

vyks Portugalijoje, Epralima mokykloje, 

2019 m. spalio 16-17 d.  

 Trečiojo susitikimo metu partneriai:  

• apibendrins verslumo subkompetencijų 

mokymo metodiką/ instrumentą; 

• aptars seminaro tikslinėms grupėms 

(profesinio mokymo atstovams, 

darbdaviams) organizavimo klausimus; 

• diskutuos kaip sukurti vartotojams 

patogius naudoti mokinių praktikos 

dienynus, skirtus darbdaviams; 

• aptars rezultatų pristatymą ir sklaidą: 

sukurtų produktų dizainą, projekto 

internetinę svetainę, kiekvienoje šalyje 

planuojamus sklaidos renginius. 

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

Ramunė Vadeikytė 

Profesinio mokymo centras “Žirmūnai” 

Žirmūnų g. 143, Vilnius 09128 

Lietuva 

Email: ramuneva@gmail.com 

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

 

VESVET Partneriai 
 

 

 

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

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


