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 Suaugusiųjų švietimas neįrėmintas tradicinio (pedagoginio)  

švietimo rėmuose;

 Suaugusiųjų mokymas nukreiptas į gyvenimą, į realias 

situacijas, orientuotas į besimokančiojo interesus ir 

poreikius;

 Turtingiausias suaugusiųjų mokymosi šaltinis – patirtis;

 Suaugusiųjų švietimas – tai bandymas atrasti naujus 

metodus, formas, priemones ir sukurti naujas mokymosi 

paskatas: jo prasmė kokybinė, o ne kiekybinė;

 Suaugusieji jaučia stiprų savivados ir savarankiško 

mokymosi poreikį

Kodėl įdomu ir naudinga dalyvauti 

suaugusiųjų švietimo srities projektuose?



 Įgyvendinami Europos ir nacionaliniai švietimo, ekonomikos, 

kultūros strateginiai prioritetai ir siekiniai;

 Sprendžiamos aktualios suaugusiųjų švietimo problemos 

tarptautiniame kontekste;

 Dalijamasi gerąja darbo patirtimi, kuri leidžia patobulinti ir 

paįvairinti įstaigos veiklą;

 Kuriami intelektiniai produktai (jei numatyti), kurių 

rengimas skatina profesinį tobulėjimą, kūrybiškumą ir 

padeda tobulinti bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas;

 Naujos pažintys, šalių kultūrinis pažinimas;

 Pritaikomumas įvairioms tikslinėms grupėms;

 Įdomumas, lankstumas, pozityvi komunikacijos  ir dar 100 

proc. „priedai“ (rengimo vadovai, nuolatinė NA pagalba...)

Projektų privalumai ir nauda



Kas paskatino įgyvendinti  projektą?

Strategijos “Europa 2020” iniciatyvos:

 Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė –

iniciatyva, kuria siekiama suteikti naują impulsą darbo 

rinkos reformoms, padedant žmonėms įgyti būsimoms 

profesijoms arba verslui kurti reikalingų įgūdžių, skatinant 

prasmingą ir naudingą užimtumą;

 naujų darbo vietų kūrimas, gyventojų užimtumas darbo 

rinkoje turi išaugti iki 75%



Kas paskatino įgyvendinti šį projektą?

 “Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi platforma”

 – iniciatyva, kuria siekiama paremti visais lygmenimis 

vykdomą darbą, kad būtų įgyvendintas vienas pagrindinių 

ES tikslų – pasiekti, kad iki 2020 m. bent 20 milijonų 

žmonių išbristų iš skurdo ir integruotųsi visuomenėje

 2016 m. duomenimis, 29,3 proc. žmonių Lietuvoje patiria 

skurdą ir socialinę atskirtį



Kas paskatino įgyvendinti šį projektą?

Nepakankamas suaugusiųjų žmonių dalyvavimas mokymo (si) 
procese

2013 m. (EU Labour Force Survey) duomenimis kai kuriose 
partnerių šalyse:

LT- 5,7 proc.

PL – 4,3 proc.

BG – 1,7 proc.

CY – 6,9 proc.

ES SIEKINYS: asmenų dalyvavimas mokymosi visą 
gyvenimą procese turi siekti 15%. 



Kaip įgyvendinti šias iniciatyvas ir 

siekinius?

 Viena iš svarbiausių  sąlygų - suaugusiųjų neformalaus švietimo 

sistemos stiprinimas ir suaugusiųjų švietėjų bendrųjų ir 

specialiųjų kompetencijų tobulinimas, ypač tokių:

 Verslumas

 Skaitmeninis raštingumas

 Bendravimas ir bendradarbiavimo

 Socialinė ir pilietinė

 Rinkodaros

 Kompetencijų, įgytų formaliuoju ir neformaliuoju būdu 

vertinimas ir pripažinimas



Ką reiškia verslas pagal gyvenimo būdą?

Tai naujų galimybių darbo rinkoje paieškos procesas, kurio metu 

asmuo savo asmenines savybes, turimas žinias, gebėjimus, 

talentą, gyvenimo būdą panaudoja kaip galimybę įsidarbinti ir 

kurti bei organizuoti verslą, siekdamas patenkinti saviraiškos 

poreikį, pagerinti savo financinę ir socialinę padėtį bei gyvenimo 

kokybę. 

Verslas pagal gyvenimo būdą – tai verslas, kuris dažniausiai 

organizuojamas namuose. Jis sudaro lanksčias sąlygas asmeniui 

gyventi ir dirbti, tobulėti jam artimoje aplinkoje pagal savo 

gyvenimo būdą.



Ką reiškia verslumas 

pagal gyvenimo būdą?

Verslumas pagal gyvenimo būdą pasižymi stipriu socialiniu 

aspektu, t.y. šis gebėjimas gali padėti žmonėms, 

gyvenantiems nepalankiose sąlygose bei patiriantiems 

socialinę, geografinę, ekonominę atskirtį, spręsti įvairias 

problemas, kaip finansinis nepriteklius, nedarbas, žema 

motyvacija mokytis ir dirbti, pasyvus dalyvavimas 

bendruomenės gyvenime, socialinė izoliacija ir pan. 



Verslumo kompetencijos



Projekto tikslinės grupės:

 Suaugusiųjų švietėjai 

praktikai, dirbantys 

suaugusiųjų mokymo 

centruose, 

nevyriausybinėse 

organizacijose, 

socialinių, kultūros 

paslaugų centruose, 

bibliotekose, TAU ir kt.



Projekto tikslinė grupė:

Besimokantys 

suaugusieji, 

patiriantiems socialinę, 

ekonominę, 

demografinę atskirtį ir 

turintys ribotas 

galimybes mokytis ir 

įsidarbinti (bedarbiai, 

moterys, senjorai, žemo 

išsilavinimo, 

gyvenantys atokiose 

vietose ir pan.)



Projekto tikslai:

● tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų bendrąsias ir 

specialiąsias kompetencijas, dirbant su asmenimis, turinčiais 

mažiau galimybių mokytis ir įsidarbinti bei patiriančiais 

atskirtį,

● suteikti besimokantiems suaugusiems reikalingų žinių bei 

informacijos apie švietimo paslaugas, kas palengvintų jiems 

įsidarbinti pagal gyvenimo būdą, talentą ir gebėjimus.



Projekto metodologija

 Projektas paremtas mišraus mokymo metodika, 

naudojant informacines technologijas, atvirus 

mokymo išteklius, “apverstos”mokymo klasės  

metodą. 

 Projekto  idėjos (Jungtinė Karalystė) –

verslumo skatinimas ir mokymas pagal 

gyvenimo būdą, talentą, pomėgius, gebėjimus –

perkėlimas į partnerių šalių suaugusiųjų 

švietimą, dirbant su mažesnes galimybes 

turinčiais ir atskirtyje esančiais besimokančiais. 



Intelektiniai produktai

 1. Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui

“Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir 

patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą 

skatinimas“

 2. Mokymo/si medžiaga (moduliai I-V) ir IKT priemonės 

suaugusiųjų švietėjui praktikui 

 3. Rekomendacijos suaugusiųjų švietėjui praktikui, kaip 

organizuoti VGB mokymus besimokantiems, kurie patiria 

atskirtį ir turi mažesnes mokymosi galimybes

 Visi intelektiniai produktai skirti suaugusiųjų švietėjo –

fasilitatoriaus, patarėjo vaidmeniui stiprinti



Intelektiniai produktai

Mokymo/si medžiagą (moduliai I-V) ir IKT priemonės 

suaugusiųjų švietėjui praktikui:

1. Teoriniai skaitiniai su literatūros sąrašu;

2. Praktinės užduotys kiekvienam moduliui

3. Pateiktys kiekvieno modulio pristatymui

36 video ir rašytinės sėkmingo verslo istorijos

Žinių ir įgūdžių įsivertinimo testas



Intelektiniai produktai besimokančiajam

Savarankiško mokymosi medžiaga

36 video ir rašytinės sėkmingo verslo istorijos

Žinių ir įgūdžių įsivertinimo testas

Veiksmų planas



Projekto rezultatai ir poveikis

 Suaugusiųjų švietėjai praktikai patobulino (96 proc.) 

bendrąsias kompetencijas: verslumas ir inovatyvumas; 

kompiuterinis raštingumas, socialinė ir pilietinė; bei 

specialiąsias kompetencijas: rinkodara ir viešieji ryšiai, 

suaugusiųjų kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu 

vertinimas ir pripažinimas; patarėjas/ konsultantas/ 

fasilitatorius. 

 Suaugusiųjų švietėjai įgijo gebėjimų, kaip naudojant 

inovatyvius mokymo/si metodus, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas gyventojams, esantiems atskirtyje ir turintiems 

mažesnes galimybes mokytis ir įsidarbinti 



Projekto rezultatai ir poveikis

 Besimokančiųjų suaugusiųjų socialinės atskirties 

mažinimas;

 Besimokančiųjų įtraukimas į aktyvų mokymosi visą 

gyvenimą procesą, suteikiant jiems galimybes kurti savo 

“gyvenimo būdo verslą”/įsidarbinti, įsivertinti ir gauti 

kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu, pripažinimą;

 Besimokantieji  (78 žmonės) buvo paskatinti naudoti 

informacines technologijas ir atviruosius mokymo išteklius 

mokymosi procese/įsidarbinime;

 44 dalyviai parengė veiklos planus verslui  pagal gyvenimo 

būdą kurti



 Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir medžiaga 

suaugusiųjų švietėjų tiksliniams mokymams; 

 Suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojai  įgijo naujų žinių, kaip 

naudoti mokymo procese  inovatyvius ir patrauklius 

andragoginius metodus, kaip „apverstos klasės metodą“, mišrus 

mokymas ir patobulino  kaip suaugusiųjų švietėjo kaip 

fasilitatoriaus kompetenciją, 

 Dalyvaujančios organizacijos patobulino švietimo paslaugų 

rinkodaros kompetencijas, ypač dirbant su suaugusiais, 

patiriančiais atskirtį

Projekto rezultatai ir poveikis



 Organizacijų darbuotojai patobulino projekto 

valdymo, užsienio kalbų, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo, 

pilietiškumo kompetencijas;

 Sustiprėjo įstaigų, kaip kompetetingų ir atsakingų 

partnerių, įvaizdis 

Projekto rezultatai ir poveikis



Suaugusiųjų švietėjai projekto rezultatus gali 

pritaikyti:
 Organizuodami mokymus suaugusiųjų švietėjams praktikams;

 Bedarbiams; neįgaliems žmonėms; gyvenantiems nutolusiuose rajonuose 

nuo didmiesčių, moterims - namų šeiminkėms, auginančioms vaikus 

namuose, Trečiojo amžiaus klausytojams ir kitiems neformalaus 

suaugusiųjų švietimo klausytojams;

 Mokymo medžiaga besimokančiajam galėtų būti papildyta kiekvienai 

šaliai būdinga aktualia informaciją apie verslo įregistravimą, mokesčių 

sistemą, darbo santykius;

 Tam tikros modulių teorinės  medžiagos dalys, praktinės užduotys, sėkmės 

istorijos gali būti įtrauktos ne tik  į suaugusiųjų formalaus ir neformalaus 

mokymo programas, bet ir profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų 

kursą;

 Sėkmės istorijos – puiki motyvacinė medžiaga analizei ir refleksijai



 Svarbu jas viešinti, panaudojant įvairias sklaidos 
priemones. t.y.:

 Sklaidos seminarai

 Straipsniai

 Projektų viešinimo renginiai

 EPALE platforma

 Medžiagos integravimas į kitas mokymo programas 
įvairiuose švietimo lygmenyse 

Kad projektų „sėkmės istorijų“ ilgam 

liktų gyvos...



E-mokymosi platforma



Verslo pagal gyvenimo būdą 

sėkmės istorijos (AŠI)



Verslo sėkmės istorijas galima rasti:

www.ace-erasmusplus.eu

http://www.ace-erasmusplus.eu/


Istorijų pateikimas internetinėje 

svetainėje



Sėkmės istorijos tinklapyje

www.ace-erasmusplus.eu

http://www.ace-erasmusplus.eu/


Menai

Eglė Studinskaitė Eglės Studinskaitės pinjatų gamybos verslas Rašytinė

Viktor Dremsizov Aš ir mano fotokamera Video

Maria Aristidou Kai piešiniai kvepia kava Rašytinė

Gintvilė Giedraitienė Žolynai virsta meno kūriniais Rašytinė

Ciara Doone Rush Aistra žirgams ir fotografijai Rašytinė

Alexander Scott Žvilgsnis į pasaulį pro fotoaparato objektyvą Rašytinė

Grožis ir sveikata

Irena France Masažų ir eterinių aliejų terapija sveikatos gerinimui Video

Marius Lasinskas Ir žolė padeda uždirbti duoną Rašytinė

Amelia Zieminska Verslas pagal gyvenimo būdą – jūsų rankose Rašytinė

Piotr Kapłoński Grožio salonas Video

Jan Garrity Šiva joga jaunimui Rašytinė

Maistas

Monika Homa Nuo sveikos mitybos iki laimingo gyvenimo Rašytinė

Kay Wadud Tobula samosa – namų gamybos pyragėliai Video

NR. 2015-1-LT01-KA204-013404

Skaitmeninės istorijos - sėkmingo 

verslo pagal gyvenimo būdą 

pavyzdžiai



Besimokančiojo dalis:

VGB sėkmės istorijų santraukos 



Įvairios verslo pagal 
gyvenimo būdą rūšys:

Menai Maistas

Pramogos

Žemdirbystė

Grožis, 
sveikata

KitaPardavimai

Priežiūros 
paslaugos

InterjerasAmatai

NR. 2015-1-LT01-KA204-013404



Įvairios verslo pagal 
gyvenimo būdą rūšys:

Menai Maistas

Pramogos

Žemdirbystė

Grožis, 
sveikata

KitaPardavimai

Priežiūros 
paslaugos

InterjerasAmatai

NR. 2015-1-LT01-KA204-013404

6 5 2

9 5

2 2
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2
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Rašytinės sėkmės istorijos šablonas

 Kaip žmogus pradėjo verslą?

 Kaip vystė verslą pagal gyvenimo būdą ir kaip sekasi 

dabar?

 Ką planuoja daryti toliau?

 Kontaktiniai duomenys,

 Fotografijos iliustracijai.

Sutikimai viešinti sėkmės istoriją ir asmeninius duomenis 

internetinėje erdvėje



Video sėkmės istorijos struktūra

 Vieningas šablonas;

 Orientacinė trukmė (5 min.);

 Aprašomoji dalis – pasiskaitymui prieš vaizdo medžiagą; 

 Vaizdo medžiagoje nenaudojame subtitrų, kad neblaškytų 

dėmesio;

 Privalumas – besimokantysis gali bet kuriuo metu 

sustabdyti video istoriją ir skirti pakankamai laiko 

perskaityti informaciją.



Informacija apie verslininką:

 Asmeninė informacija (vardas, pavardė; amžius; 

išsilavinimas (formalus ir neformalus); ankstesne darbo 

patirtis; šeimyninė padėtis (neprivaloma); Kaip šeimos 

nariai įtakojo, palaikė norą kurti VGB, ar padėjo išlaikyti 

šeimyninio gyvenimo ir darbo balansą? 

 Informacija apie verslą (VGB rūšis, trumpas aprašymas, 

veiklos pradžia, veiklos vieta (namuose, on-line, biure); 

 Kodėl pradėjote būtent šį verslą? Kaip jūsų verslas susijęs 

su jūsų talentu, gebėjimu, pomėgiais, gyvenimo būdu?

 Kokia buvo jūsų finansinė situacija pradedant verslą? Ar 

turėjote tinkamą įrangą, priemones?

 Kas jus paskatino pradėti dirbti sau?



Informacija apie verslininką:

 Kokią paramą jums teikė šeimos nariai?

 Kaip reklamuojate savo prekes/ paslaugas?

 Kaip vertinate savo pažangą?

 Ar jums reikia/ trūksta papildomų žinių, kaip vystyti savo 

verslą?

 Ar lankote mokymus, seminarus ir kokius?

 Kaip plėtėsi jūsų verslas? Ar dirbate vienas, ar turite partnerių?

 Kokie jūsų ateities planai?

 Kokį svarbiausią dalyką išmokote pradėjęs dirbti 

savarankiškai?

 Ką patartumėte žmogui, ketinančiam pradėti savo verslą? Kaip 

galėtumėte jį paskatinti?



Verslininkai pagal gyvenimo 
būdą - žmonės šalia mūsų

 Gintautas Mikulevičius – kolegės 

Nijolės kaimynas;

 Jolanta Civilkaitė – atėjo į 

švietimo centrą siūlydama savo 

rankdarbius – drabužius iš 

veltinio;

 Marius Lasinskas – lektorius 

Kauno rajono TAU universitete;

 Šokių mokytojas iš Lenkijos 

Stanislaw Macej Berger – moko 

Radoslaw vaikus;

 Stanoi Georgiev– Rumyanos 

Shalamanovos (BG) tėtis



Rekomendacijos Veiksmų 

planui rengti 

 Žingsnis 1- Įvertinkite savo stipriąsias puses (talentą, 

gebėjimus, interesus, asmenines savybes), kurios būtų 

naudingos būsimam verslui pagal gyvenimo būdą 

 Žingsnis 2 – Trumpai aprašykite verslo pagal gyvenimo būdą 

idėją 

 Žingsnis 3 – Aprašykite, kokiomis komunikacijos priemonėmis 

ir kanalais jūs reklamuosite savo verslą

 Žingsnis 4 – Pateikite detalų savo galimų klientų aprašymą (tai 

jums padės sutaupyti laiko ir pinigų)

 Žingsnis 5 – Numatykite reikalingus finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius kiekvienam veiksmų plano žingsnio 

įgyvendinimui 

 Žingsnis 6 – Pasirenkite būtiniausių darbų sąrašą



VGB veiksmų planas: temos 

 LT1 – 7: bitininkystė, kapų priežiūra, naminės duonos kepimas su 

raugu pagal tradicinį receptą, rankdarbiai, vaistažolių auginimas;

 LT2 – 10: vaistinių žolelių rinkimas, džiovinimas; organizuoti 

muzikinius renginius vidutinio amžiaus žmonėms; privatus 

logopedo kabinetas; rankinių mezgimas, mokymas nerti; padėti 

tėvams nuvežti vaikus į mokyklą/darželį ir atgal į namus; vaikų 

priežiūros paslaugos namuose; namų/ butų valymo paslaugos; 

senjorų priežiūra jų namuose; spec. masažai dviratininkams; gėlių 

salonas.

 BG – 6: papuošalų gamyba, dekoratyvinis mezgimas, asmeninis 

sporto ir sveikos gyvensenos treneris, moteriškų drabužių 

dizainas; gobelenų gamyba; vokiškų ir belgiškų veislių šunų 

dresavimo paslaugos;



 CY – 10: individualių dietų parengimas žmonėms su spec. 

valgymo poreikiais; kavos pertraukų organizavimo paslaugos; 

rankdarbiai; kūrybiškumo seminarai vaikams; ekologiškų 

produktų auginimas; rankų darbo dailės darbai; fotografijos 

paslaugos; kelionių organizavimas; konditeriniai gaminiai; 

 PL – 6: baras su tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais; gėlių ir 

smulkių dovanėlių parduotuvė; buhalterinės apskaitos 

paslaugos; fotografijos paslaugos šeimos šventėms, įmonių 

renginiams; tradicinio alaus darykla; dviračių servisas.

 UK – 6: alternatyviosios (holistinės) medicinos paslaugos; 

floristo paslaugos; moteriškų drabužių dizaino paslaugos; joga 

vaikams; masažo paslaugos darbo vietoje; manikūro ir 

pedikiūro paslaugos moterims ir vyrams.

VGB veiksmų planas: temos



Motyvai pradėti VGB

 Dažna VGB istorija prasideda nuo nesėkmės, kai dabartinis 

verslininkas buvo priverstas imtis naujos veiklos dėl nepalankiai 

susiklosčiusių aplinkybių: netekus ankstesnio darbo, padidėjus 

šeimai, sumažėjus pajamoms ir pan. 

 Jauni žmonės siekia tobulėti ir eiti į priekį. Samdomas darbas 

nesuteikia tokių galimybių, todėl pradedama dirbti 

savarankiškai.

 Jaunos mamos siekia daugiau laiko praleisti su vaiku, joms 

reikalingas lankstus darbo grafikas, kad galėtų derinti darbą ir 

šeimą bei realizuoti savo pomėgius;

 Žmonės, savo darbo vietoje nesijaučiantys laimingi. Ilgainiui 

supratę, kad gyvenimas yra per trumpas, kad švaistytum jį veltui 

ir darytum tai, ko nemėgsti. 



Sėkmės istorijų veikėjų 

patarimai abejojantiems

„Atraskite veiklą, kuri teikia džiaugsmo 

ir ja užsiimkite kiekvieną dieną. Jei 

pomėgis taps verslu, niekada gyvenime 

nebedirbsite“. (Alexander Skot, CY)

„Svarbiausia – negalvoti, kad nieko 

nemoki ir ką pasakys kiti, stipriai tikėti 

savo svajone bei Dievo palaima ir 

žinoti, kad nėra padėties be išeities“ 

(Gintvilė Giedraitienė, LT)



Stanoy Georgiev

verslo sėkmės istorija

 https://www.youtube.com/watch?v=LhgiWWdBKlM

https://www.youtube.com/watch?v=LhgiWWdBKlM


Gintauto Mikulevičiaus 

verslo sėkmės istorija

https://www.youtube.com/watch?v=8tdixnTJuqw&t=114s

https://www.youtube.com/watch?v=8tdixnTJuqw&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=8tdixnTJuqw&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=8tdixnTJuqw&t=114s

