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Karjeros savaitės „Idėjos verslui“ 

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

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme; Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, gerinant 

mokinių įsidarbinimo galimybes.  

Priemonės tikslas 

Priartinti mokinius prie konkrečios darbo aplinkos, ugdyti verslumą, supažindinti juos su reikalavimais darbo 

vietos įkūrimui, įtraukti bendruomenę, socialinius partnerius. 

Priemonės įgyvendinimas 

Profesinio meistriškumo konkursų ir karjeros savaitės „Idėjos verslui“ renginiai vyko 2012 m. sausio 24 d. – 

vasario 10 d. 

Vyko šie renginiai: 

 Molėtų švietimo centro Karjeros centro Seminaras „Mano karjera“ (aptartas karjeros planavimo 

svarbumas). 

 Mokykloje lankėsi Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos atstovai, tai Teisės fakulteto dekanas 

doc. dr. Raimundas Kalesnykas ir rinkodaros skyriaus vadovė Laima Kregždienė. Svečiai supažindino 

mokinius su tolimesnių studijų galimybėmis, pristatė kolegijos studijų programas. 

 Padavėjo ir barmeno spec. III k. profesinio meistriškumo konkursas  Baras „Pagunda“ (visą savaitę 

mokyklos bendruomenė galėjo apsilankyti kavinukėje, baro „darbuotojai“ siūlė įvairių kokteilių, kavos, 

pyragaičių. „Pagyrimų ir pastabų“ knygoje lankytojai rašė savo pastebėjimus, kurie buvo aptariami baigus 

darbą) 

 Profesinio meistriškumo konkursas - „Automobilių techninės patikros“ paslaugos. (mokiniai teikė 

automobilių salono valymo, kitas automobilių priežiūros, remonto paslaugas).  

 „Ar lengva jaunam pradėti verslą? “Vyko susitikimas su UAB „Mukis“ savininku, verslininku D. Plieskiu. 

Buvęs mūsų mokyklos mokinys D. Plieskis papasakojo savo verslo kūrimo istoriją. Kaip teigė 

verslininkas, svarbiausia yra idėja, o norint toliau plėtoti savo verslą reikia žinoti, kur kreiptis, kokie yra 

reikalavimai, kokie teisės aktai reglamentuoja verslo kūrimą.  

 Teisės paskaita „Verslo kūrimas“ (mokiniais supažindinti su verslo įkūrimo teisės aktais).  

 Profesinio meistriškumo konkursas - Remonto paslaugos „Meistras į namus“ (mokiniai priėmė užsakymus 

smulkiems apdailos darbams atlikti).  

 Profesinio meistriškumo konkursas - Verslo konsultavimo paslaugų biuras „Būk verslus“ (mokiniai vykdė 

mokytojų užsakymus: apklausas, teikė reklamos kūrimo paslaugas kitų „verslų“ kūrimui).  

Didelis dėmesys buvo skiriamas darbų saugai, higienai, verslo įkūrimo dokumentacijai. Šių veiklų priežiūrą 

taip pat atliko mokiniai. 

Konkursų metu mokinių profesinį meistriškumą vertino ne tik profesijos mokytojai, bet ir mokiniai, mokyklos 

bendruomenės nariai, darbdavių atstovai, svečiai. 
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Pasiekti rezultatai  

Verslumo savaitės metu mokiniai tobulino savo praktinius įgūdžius, mokėsi dirbti komandoje, ugdė verslumą.  

Atsiskleidė mokinių kūrybiškumas. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mokinių pasitenkinimas vykdomomis veiklomis, svarbus pasiekimas. Mokiniai sužinojo, kaip pradėti kurti 

savo verslą, kur kreiptis konsultacijos. Turėjo galimybę susipažinti su konkrečiais pavyzdžiais. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Šių renginių organizavimas, jų rezultatai, aktyvus mokinių dalyvavimas, mokyklos bendruomenės pritarimas 

ir dalyvavimas mokinių sukurtuose „versluose“, skatina ir šiais mokslo metais vykdyti panašų renginių-

konkursų ciklą.     

 

 


