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Kurk versliai, verslauk kūrybiškai... 

 
Aukštadvario žemės ūkio mokykla (autorius Violeta  Nairanauskienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme.  

Priemonės tikslas 

Skatinti mokinių kūrybiškumą, grožio suvokimą, ugdyti jaunų žmonių verslumą; Skatinti jaunimą dalyvauti 

visuomeninėje veikloje Aukštadvario regione bei Trakų rajone, gražinant aplinką; Kūrybiškai pristatyti savo 

veiklą profesinio informavimo metu. 

Priemonės įgyvendinimas 

Esu ekonominių dalykų mokytoja ir pristatau kaip aš stengiuosi smulkiojo verslo paslaugų teikėjus 

neformalaus ugdymo metu sudominti kūryba ir saviraiška floristikos srityje. Floristų būrelį lankantys mokiniai 

kūrybinių užsiėmimų metu įgyja žinių, kurių dėka geba kurti grožį aplink save, gali įgyvendinti 

fantastiškiausias idėjas ir, žinoma,  norintys susikuria  sau darbo vietą (gali dirbti pagal verslo liudijimą arba  

pagal individualią veiklą). Taip pat mokiniai, kurie yra atvykę į Aukštadvario žemės ūkio mokyklą iš atokiausių 

Trakų rajono ir kitų vietovių, savo gimtinėse tampa  šviesuoliais ir geraisiais pavyzdžiais, padedančiais 

spręsti socialines problemas. Jie turi puikiausią patirtį, kaip laisvalaikį leisti kūrybingai, įdomiai ir tuo pačiu 

atsiranda galimybė užsidirbti. Sukurtus darbus eksponuojame parodėlėse mugėse, dovanojame savo 

svečiams ir socialiniams partneriams.  Norintiems teikiame konsultacijas ir pravedame mokomąsias 

pamokėles. Sukurti kūriniai nuolat puošia Aukštadvario žemės ūkio mokyklos patalpas. 

Taip pat stengiamės kūrybiškumu ir verslumu užkrėsti mokinius, atvykstančius iš aplinkinių mokyklų 

susipažinti su Aukštadvario žemės ūkio mokykloje rengiamomis programomis. Jiems pravedame praktinius 

užsiėmimus, kurių metų sukurti darbeliai tampa svečių nuosavybe. 

Mano nuomone, nėra nekūrybingų žmonių, tačiau kartais nėra to mažyčio postūmio savęs link...Tad būtina 

nuolat ieškoti „perliukų“ ir juos ugdyti, džiaugtis jų kūrybiškumu, sumanumu, paprastumu ir verslumu. 

Pasiekti rezultatai  

Įgytos žinios, įgūdžiai ir patirtis padeda jauniems žmonėms  geriau pažinti save, atskleisti turimus gebėjimus. 

Įgytos floristikos, verslumo žinios ir praktinė patirtis padeda tolimesniame gyvenimo kelyje – skatina toliau 

mokytis kitose mokymo įstaigose, susijusiose su aplinkos gražinimu arba dirbti ir kurti savarankiškai. Taip pat 

savo kūryba džiuginame mokyklos bendruomenę, kadangi sukuriami suvenyrai, kompozicijos, paveikslai 

eksponuojami mokyklos patalpose. Dalis sukurtų darbelių tampa verslo dovanomis – tai skatina mokinius 

kurti kuo įvairesnius darbus, ieškoti inovatyvių sprendimų. Mane, kaip ekonominių dalykų mokytoją 

metodininkę, džiugina ugdytinių idėjų gausa, jų įvairiapusiškumas ir noras tobulėti. 
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Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mokiniai savarankiškai kuria unikalius darbus, nebijo jų eksponuoti, pristatyti, tampa savo bendruomenių 

šviesuliais, uždega idėjomis savo jaunuosius kolegas bei kitus žmones. Jaunimas noriai dalyvauja naujuose 

projektuose, kadangi šių veiklų dėka įgijo patirties bendravimo ir bendradarbiavimo srityje. Prasiplėtė 

profesinio informavimo metodai, padidėjo susidomėjimas mokykloje rengiamomis programomis ir 

organizuojamu neformaliuoju ugdymu. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Esame nedidelė mokykla, todėl ypač daug dėmesio skiriame mokinių individualių gebėjimų ugdymui, 

atsiskleidimui. Ugdymo individualizavimui pakankamai dėmesio skiriame ne tik pamokose, bet ir neformalaus 

ugdymo metu, todėl mums ypač svarbu, kad mokiniai baigę mūsų mokykla, sugebėtų konkuruoti darbo 

rinkoje, kad nepristigtų idėjų įvairiems sumanymams realizuoti, kad kūrybiškumas ir verslumas butų viename 

lygmenyje. Siekiame, kad būsimieji verslininkai būtų kūrybiški, mąstytų, kaip galima minimaliomis 

priemonėmis pasiekti puikių rezultatų, gebėtų realizuoti nerealiausias idėjas. Tai skatina floristų būrelio 

narius, baigusius Aukštadvario žemės ūkio mokyklą, pasirinkti studijas, susijusias su floristika ir dizainu arba 

patiems susikurti darbo vietas ir įsilieti į darbo rinką, nelaukiant socialinės paramos. 


