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Rytojaus ateitis – kūrybiško ir verslaus jaunimo rankose 

 

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla (autorius Inga Kavaliauskienė) 

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas profesiniame mokyme 

Priemonės tikslas 

Skatinti mokinių kūrybiškumą ir verslumą. 

Priemonės įgyvendinimas 

Mokinių kūrybiškumas ir verslumas skatinamas: 

 Karjeros planavimo renginiai (nagrinėjamos temos: žmogaus ir jo gyvenimo sėkmė, kokią įtaką 

mūsų gyvenimui daro savimonė, savivertės įtaka žmogaus savijautai, kaip atsikratyti įvairių 

kompleksų; verslo kūrimo subtilybių, karjeros planavimo ir kt.); 

 Profesinio meistriškumo konkursai (organizuojami atskiroms specialybėms); 

 Susitikimai, seminarai su darbdaviais; 

ISM moksleivių universitetas (paskaitų ciklas: „Market structures and regulations“, „Verslo finansavimo 

šaltiniai“, „Rinkodaros strategija ir taktika“, „Baltijos šalių ekonomikų vertinimas“, „Ar mokymasis daro mus 

laimingesniais? „Kaip mokytis, kad mokymasis būtų efektyvus ir teiktų malonumą“ (25 ak. val.). 

Pasiekti rezultatai  

Seminaras „Verslas – mano gyvenimo sėkmė“. Pranešimus skaitė kompanijos „Oriflame“ atstovai.  

Seminaras mokiniams „Man rūpi mano karjera“. Pranešimus skaitė Molėtų švietimo centro atstovai.  

Mokykla bendradarbiauja su darbdaviais, organizuodama renginius. Tai varžytuvės tarp mokinių ir darbdavių 

„Super 6-tukas“.  

Kasmet dalyvaujama Jaunojo verslininko konkurse. Kurį organizuoja Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo 

įstaigų asociacija.  

Bendradarbiaujama su „Lytagros“ įmone, kuri nuolat pristato modernią techniką, vykdo „Lauko dienas“, kurių 

metu mokiniai, mokytojai supažindinami su naujausia žemės ūkio technika ir įranga.  

Renginys „Stilius, saviraiška ir verslas“. Psichologijos ir saviraiškos studijos „Pamilk save“ paskaita. 

Mokymus „Pradėk savo verslą“ vedė Avon mokymų vadovai.  

Organizuojamos mokomosios išvykos, bendradarbiaujant su darbdaviais: „Paparazzi“, Molėtų ir Utenos 

apskrities kaimo turizmo sodybomis, ekologinių ūkių ūkininkais. 

Dalyvaujame ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuojamuose profesinio tobulėjimo ir 

kvalifikacijos kėlimo paskaitų cikle (po 5 seminarus): „ISM MOKINIŲ UNIVERSITETAS“, „ISM MOKYTOJŲ 

UNIVERSITETAS“.  

Mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Rytojaus ateitis – mano rankose“. Mokiniai sudarė savo ateities 

karjeros modelį.  
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Kasmet organizuojami profesinio meistriškumo konkursai, kurie skatina mokinių kūrybiškumą, verslumą, 

ugdymo pagarbą pasirinktai profesijai.  

Baigusių mokyklą mokinių atviros pamokos-demonstravimas. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mokiniams baigusiems ISM Mokinių universiteto paskaitų ciklą, stojant į aukštąsias mokyklas, bus pridedama 

0,25 stojamojo balo. 

Konkursai, seminarai skatina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo jų kūrybiškumą, verslumą, kritinį mąstymą, 

padeda planuoti, kurti savo karjerą. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Šio gerosios patirties pavyzdžio metu mokiniai profesiniame mokyme įgyja kūrybiškumo ir verslumo įgūdžių ir 

baigę mokyklą, gali lengviau integruotis į šiuolaikinę visuomenę. 


