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Kūrybiškumo ugdymas verslo praktinio mokymo firmoje 

 
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla (autorius Vaclava Griškevičienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme  

Priemonės įgyvendinimas 

Praktiniuose užsiėmimuose pastebėjau, kad mokiniams įdomu nauji iššūkiai, aktyvi veikla, konkrečios 

užduotys, kitokie vertinimo būdai ir konkretūs kriterijai. Ieškodami naujovių, kitokių mokymo metodų, 

sužinojome apie Lietuvos ir Danijos projekto kūrinį – verslo praktinio mokymo firmą. Sužavėti neįprastu 

mokymo metodu 2000 m. įkūrėme VPMF „Vigora“, kuri prekiauja moteriškais drabužiais ir aksesuarais. 

Įrengiant firmą, labai padėjo tuometinis Vilniaus bankas, padovanojęs kompiuterių, spausdintuvų. 2001 m. 

pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su realia įmone, buvusio mokyklos auklėtinio, A.Jankausko IĮ 

„Mahoma“. Įmonės vadovas aktyviai dalyvauja visuose firmos renginiuose, dalinasi savo - kaip verslininko - 

patirtimi. 

Pasiekti rezultatai  

Firma turi daug apdovanojimų už metinius veiklos rezultatus, už pasiekimus tarptautinėse mugėse. Mokiniai, 

dalyvaujantys mugėse, įgyja naujų kalbinių, darbinių, bendravimo, verslumo ir kitų įgūdžių, geba palyginti 

verslo aplinką Lietuvoje ir kitose šalyse. 

Mokiniai, baigę mokyklą, atidaro savo įmones, toliau studijuoja.  

2010 m. gruodžio mėn. VPMF „Vigora“ atšventė 10 m. jubiliejų. Renginyje dalyvavo visi tarptautinių  mugių 

dalyviai, kurie dabartiniams ir būsimiems firmos darbuotojams pasakojo apie savo patirtį dirbant firmoje. Tai 

didelis džiaugsmas, kai buvę mokiniai vertina tai, ką jiems davė mokykla,  nori sugrįžti į ją kaip į namus. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

VPMF – tai vieta, kur mokiniams sudaromos visos  galimybės  įgyti praktinius verslumo, socialinius, 

techninius ir profesinius įgūdžius, kur ugdomas  ekonominių, socialinių reiškinių supratimas. Firmoje 

vystomas tarptautinis bendradarbiavimas ir mobilumas (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su daugelio 

Europos šalių  verslo praktinio mokymo firmomis, kadangi nuo 2005 m. esame Europen tinklo nariai). 

Populiariname mokymosi visą gyvenimą principus, esame pasirašę su Vilniaus Pedagoginiu universitetu, 

Vilniaus kooperacijos kolegija bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias mokiniai  gali tęsti mokslus minėtose 

institucijose. 

VPMF „Vigora“ – tai įmonė, kuri imituoja tikros bendrovės veiklą, tikroje bendrovėje vykstančius procesus. 

Dirbdami praktinio mokymo firmoje, smulkiojo verslo paslaugų teikėjai, prekybos įmonių vadybininko 

padėjėjai, logistai-ekspeditoriai  įgyvendina savo idėjas ir planus, savarankiškai sprendžia darbo metu 

iškilusias problemas, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos. Praktika firmoje baigiasi egzaminu. Atlikę tokią 

praktiką, mokiniai daug lengviau integruojasi darbo rinkoje (po mokyklos baigimo jie gauna Europen tinklo ir 

Simulith centro išduotus pažymėjimus, kuriuose nurodomos praktikos metu įgytos kompetencijos). 

Praktikos metu su firmos darbuotojais organizuojame įvairius renginius: mokslines-praktines konferencijas, 

verslo debatus, konkursus, susitikimus su kitų firmų atstovais, kurių metu yra vykdomos derybos, 
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pasirašomos pirkimo-pardavimo, bendradarbiavimo sutartys. Dažnai organizuojame komandinius 

užsiėmimus, kurių metu mokiniai išmoksta geriau bendrauti ir bendradarbiauti, pajunta kolektyvinę 

atsakomybę, geriau vieni kitus pažįsta. Darbo metu kuriame jaukią tiek darbinę, tiek emocinę aplinką, 

išbandome įvairias motyvavimo priemones. Mokiniai  rengia įvairius pristatymus (skyriaus, prekės, 

paslaugos), tokiu būdu mokosi nugalėti viešo kalbėjimo baimę ir tinkamai parengti prezentaciją. Firma vykdo 

tarptautinę prekybą -  mokiniams tai puiki užsienio kalbos tobulinimo galimybė, kadangi visi dokumentai 

rašomi užsienio kalba, vykdomi verslo susirašinėjimai, rengiamos įvairios reklamos priemonės. Be to, firma 

kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėse mugėse, kuriose mokiniai įgyja bendravimo patirties, vadybinių 

įgūdžių, reprezentuoja savo mokyklą ir Lietuvą.  

Siekdami geresnės praktinio mokymo paslaugos kokybės, vedame integruotus užsiėmimus su IT, užsienio 

kalbos, apskaitos ir kt. dalykų mokytojais. Daug bendrų užsiėmimų vyksta su mokykloje veikiančia realia 

parduotuve „Centukas“. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

VPMF – tai verslo pradžiamokslis, tai galimybė mokiniui geriau pažinti ir atrasti save komandiniame darbe, 

atsiskleisti vykdant savarankiškas užduotis, ugdyti kūrybiškumą ir verslumą. Jeigu dar neturite tokios firmos, 

apsilankykite adresu www.vtpvm/vigora arba tiesiog rašykite Simulith centrui prašymą įregistruoti naują 

firmą!!!     

 

http://www.vtpvm/vigora

