
 

 

 

 

 

Projekto „Verslumo klasė“ tikslas -  išugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti; ugdyti  

kūrybingumo, atsakingumo, darbštumo  vertybines nuostatas;  išmokyti  planuoti, organizuoti  ir kokybiškai įgyvendinti  

numatytus  darbus; suteikti pagrindines ekonomikos  žinias ir ryšį su verslo pasauliu. 

VERSLUMO KLASIŲ VEIKLA 

Paskaitos aukštosiose mokyklose (KTU bei VDU universitetuose). Kartą savaitėje mokiniams sudaromos 

sąlygos vykti į aukštąsias mokyklas klausytis paskaitų apie verslumą: Asmeniniai finansai; Pardavimai; Lean 

metodika; Finansai;  Bloomberg laboratorija; Technologijų antreprenerystė ir t.t. Mokiniai išklauso užsienio 

lektorių paskaitas apie verslumą. 

Netradicinės pamokos gimnazijoje. Globalaus švietimo savaitės pamokos, kurių metu Verslumo klasėse 

vedamos tematinės netradicinės veiklos pamokos.  Skatinamas mokinių aktyvumas, fantazija, žingeidumas, foto 

ir video patirtys.  Vyko pamokos šia tematika: „Vandens savaitė“, „Akcija – maistas“, surištos su Pasauline 

Globalaus švietimo savaite. 

Susitikimai su verslininkais. Verslumo klasės vyksta į susitikimus su verslininkais. Mokiniai susipažįsta su 

įvairių įmonių veikla, sužino puikias sėkmės istorijas. Prie to prisideda mokinių tėvai, jie organizuoja paskaitas 

bei išvykas į savo įmones.  

Užsienio patirtis. Verslumo klasė aplankė Italijoje, Milane esantį pasaulyje vieną geriausių  verslumo 

universitetų „BOCONI“. Kai kurie Verslumo klasės mokiniai dalyvavo projekto  „ERASMUS +  Memories will keep 
us together” išvykose Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje bei Čekijoje.   

Verslumo konkursai. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose Verslumo konkursuose: „Bonus“, „Junior 

achievement“, parodose „Futurama“, Technorama“, „MEKA“. 

Oratorystės principai. Verslumo klasės mokiniai yra labai aktyvūs ir drąsūs. Jie dalyvauja įvairiuose 

konkursuose, pristato Verslumo veiklas svečiams, dalyvauja gimnazijos veiklose. Tai versli, aktyvi bei nebijanti 
save išreikšti jaunoji karta. Džiaugiamės jų puikiais oratoriškais pristatymais.  

Komandinis darbas. Skatinamas mokinių komandinis darbas. Klasė susiskirsto į grupes, kiekviena grupė turi 

savo lyderį. Šios grupės ilgalaikės, palengvina bendravimą kelionių metu bei atliekant įvairias užduotis 

gimnazijoje. Grupelės lyderiai prisiima atsakomybę už savo narius,  pateikia informaciją bei kontroliuoja jų 

aktyvumą veiklose. Keliaujant užsienyje labai pravertė šis susiskirstymas grupėmis. 

Vasaros stovyklos. Mokiniai skatinami dalyvauti Verslumo vasaros stovyklose: a) Lietuvos Junior 

Achievement vasaros stovykla „Verslus 2018”. Tema: „NOVATYVŪS VERSLAI – STARTUOLIAI“. Mokiniai kūrė savo 

startuolį mokydamiesi iš realių inovatyvių Lietuvos verslumo pavyzdžių; b) Vasaros stovykla F.U.N. (Finansinis ugdymas 

naujai).  


