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Įvadas

ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo sistemos užima reikšmingiausią 
vietą formuojant ir stiprinant jaunų žmonių vertybes, žinias, įgūdžius ir 
požiūrį. ankstyvajame amžiuje sukaupta individo patirtis lemia jo tikėjimą, 
kuris tęsiasi visą žmogaus gyvenimą. verslo žinios ir įgūdžiai gali būti įgy-
jami vėlesniuose gyvenimo perioduose (studijų metu, darbinėje veikloje). 
tačiau polinkis į verslą bei verslininkui būdingas elgesys ir požiūris sufor-
muojamas dar prieš studijas. mokinio–mokytojo–tėvų sąveika svarbi ug-
dant individo asmenines savybes. Šalia skaitymo ir skaičiavimo, mokiniai 
mokykloje turi įgyti ir kitokių – bendravimo, klausymo, kitų nuomonės 
gerbimo – įgūdžių. ugdant verslumą mokyklų programose dėmesys turi 
būti skiriamas tiek procesui, tiek turiniui. subalansuota ugdymo sistema 
jungia žinių įgijimą ir jų analizę. 

mokyklų ugdymo programos turi lavinti individo kūrybinius, užduočių 
formulavimo bei įgyvendinimo ir kasdienių problemų, su kuriomis susi-
dorojama bendradarbiaujant su kitais žmonėmis, sprendimo gebėjimus 
(Wheatley 1999). verslumo ugdymas neatsiejamas nuo kompetencijos to-
bulinimo ir praktinio mokymo, formuojančio įpročius ir įgūdžius mokantis 
iš praeities veiklos bei siekiant ateities rezultatų.

metodinis leidinys „integruotas verslumo ugdymas dailės ir technolo-
gijų pamokose pradinėse klasėse“ parengtas pagal Lietuvos vaikų ir jau-
nimo centro vykdomo projekto „kūrybiškas kelias į verslumą“ (projekto 
kodas vP1-2.2 – Šmm-05-k-02-014) veiklų planą.

Projekto tikslas – taikant aktyvius mokymo metodus kelti pradinių 
klasių mokytojų kvalifikaciją, sukurti verslumo ugdymo metodinę prie-
monę pradinių klasių dailės ir technologijų pamokoms. Pirmajame pro-
jekto etape „mokymai mokytojams“ pradinių klasių mokytojų grupė iš 
visos Lietuvos mokėsi, analizavo ir praktiškai išbandė, kaip kūrybiškai 
integruoti verslumą į technologijų ir dailės ugdymo programas. Projekto 
dalyviai parengė integruotų pamokų planus, praktiškai pritaikydami įgytas 
žinias ir gebėjimus. antrojo etapo tikslas – pagal sėkmingiausius pamokų 
planus parengti ir išleisti metodinį leidinį, kuriuo galėtų naudotis visi 
šalies mokytojai. atrinkta dvylika sėkmingiausių projekto dalyvių sukur-
tų pamokų planų, kurie ir sudaro priemonės branduolį. 
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1. Metodinės priemonės 
paskirtis ir struktūra

Leidinio paskirtis. Leidinys skirtas pradinių klasių mokytojams, taip 
pat visiems pedagogams, besidomintiems verslumo integravimo į dailę ir 
technologijas (ir kitus mokomuosius dalykus) galimybėmis bei idėjomis. 
metodinėje priemonėje jie ras trumpuosius 12-os pamokų planus, metodi-
nių rekomendacijų dalyje – išplėstinius šių planų variantus, o dvd laikme-
noje – visus priedus, skaidruoles bei penkių filmuotų pamokų fragmentus. 
taip pat metodinėje priemonėje pateiktas vienas išplėstinis integruotų pa-
mokų ciklo planas, daugybė gerosios patirties pavyzdžių.

Leidinio struktūra. Leidinys sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: 

1. Metodinės priemonės: 
• Verslumas pradiniame ugdyme Europoje. Apžvalga. Šioje dalyje 

trumpai aprašoma bendra verslumo ugdymo europos šalių mo-
kyklose situacija, pateikiami kai kurie statistiniai ir kokybiniai 
duomenys. nagrinėjama, kaip verslumo ugdymas įtrauktas į vals-
tybinius švietimą reglamentuojančius dokumentus, kokios jo for-
mos yra taikomos šalių (ar šalių regionų) švietimo įstaigose. 
Plačiau aprašoma verslumo ugdymo pradinėje mokykloje              
(isced 1) situacija. rengiant šią dalį, remtasi 2012 m. kovo 
mėnesį Eurydice paskelbtais tyrimo „verslumo ugdymas europos 
mokyklose. nacionalinės strategijos, mokymo programos ir mo-
kymosi rezultatai“ (Enterpreneurship Education at School in 
Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes) 
duomenimis ir 2012 metų europos komisijos ataskaita;

• Pradinių klasių mokinių verslumo ugdymas Lietuvoje. Šioje da-
lyje rasite, kada, kaip verslumo ir ekonomikos pradmenų buvo 
pradėta mokyti Lietuvoje. trumpai apžvelgiami strateginiai vers-
lumo ugdymą reglamentuojantys dokumentai. Pateikiama meto-
dinė literatūra mokytojams ir priemonės mokiniams; 
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• Mums tai puikiai pasisekė. spalvingiausia ir smagiausia leidinio 
dalis, kurioje projekto dalyviai pateikia labiausiai pavykusius 
verslumo ugdymo pavyzdžius (pamokas, projektus, pamokų bei 
projektų ciklus). Gausiai iliustruojama nuotraukomis, kai kuriuo-
se aprašymuose rasite nuorodas į interneto svetaines, kuriose ga-
lite pamatyti filmuotą medžiagą, o dvd laikmenoje pateikiami 
priedai (skaidruolės, papildoma medžiaga, kryžiažodžiai ir t.t.);

• Pamokų planai. metodiniame leidinyje yra pateikiama 12 inte-
gruotų trumpųjų dailės ar technologijų ir verslumo pamokų pla-
nų. jie skirti mokytojams, dirbantiems su įvairaus amžiaus vai-
kais – nuo pirmos iki ketvirtos klasės (nuorodas rasite planų 
pradžioje). Pamokų planai atrinkti taip, kad apimtų visas pagrin-
dines verslumo ir ekonomikos pagrindų temas: išteklius ir jų 
rūšis, stygių, alternatyviuosius kaštus, sprendimų priėmimo svar-
bą ir žingsnius, vartojimą, gamybą, mainus, taupymą, visuome-
nines gėrybes ir t.t. 

taip pat šioje dalyje rasite mokytojos jūratės masiulienės 
parengtą integruotų pamokų ciklo / projektinės veiklos pradinė-
se klasėse išplėstinį planą, skirtą verslumo integracijai į lietuvių 
kalbos, matematikos, dailės ir technologijų pamokas.

2. Metodinės rekomendacijos. Šioje leidinio dalyje pateikiami išplės-
tiniai į pirmąją leidinio dalį įtraukų integruotų pamokų planų variantai, 
kuriuose nurodoma, kokios perteikiamos žinios, kaip ugdomi gebėjimai 
(pagal bendrąsias ugdymo programas) pamokos metu pagal pasirinktą pla-
ną. išsamiai aprašomi pamokos uždaviniai, metodai, priemonės, pamokos 
trukmė ir eiga, mokinių pažangos vertinimas ir įsivertinimas, rezultatai. 
kai kuriuose planuose yra minimos temos plėtojimo galimybės. visi prie-
dai (darbo lapai, nuotraukos, aprašai, užduotys, skaidruolės) yra pateikiami 
atskirame dvd laikmenos aplanke.

kaip priedas prie metodinės priemonės yra parengta dvd laikmena, 
kurioje yra penkių filmuotų pamokų fragmentai ir pagal atskiras leidinio 
dalis sudėti priedai.

Projekto vykdytojai ir dalyviai tikisi, kad jų idėjos, patirtis ir kūrybišku-
mas bus naudingas kolegoms mokytojams ir jų mažiesiems ugdytiniams.
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2. Verslumas pradiniame ugdyme 
europoje. Apžvalga

europos komisijos pranešime spaudai (Briuselis, 2012 m. balandžio 
13 d. europos komisijos paskelbta ataskaita) teigiama, kad verslumo 
ugdymo pozicijos tvirtėja. daugumoje europos šalių verslumo ugdymas 
remiamas vis labiau. aštuonios šalys (danija, estija, Lietuva, nyderlandai, 
Švedija, norvegija, velsas ir Belgijos flandrijos regionas) jau pradėjo 
įgyvendinti konkrečias strategijas, kuriomis remiamas verslumo ugdymas, 
o 13 kitų šalių (austrija, Bulgarija, Čekija, suomija, Graikija, vengrija, 
islandija, Lichtenšteinas, Lenkija, slovakija, slovėnija, ispanija ir turki-
ja) verslumo ugdymą yra įtraukusios į nacionalines mokymosi visą gyve-
nimą, jaunimo ar ekonomikos augimo strategijas. Pusė europos šalių 
vykdo švietimo reformas, į kurias įtrauktas ir verslumo ugdymo stiprini-
mas. tyrime, kurį atlikus parengta ataskaita „verslumo ugdymas europos 
mokyklose“ (Entrepreneurship Education at School in Europe), dalyvavo 
31 europos šalis ir penki regionai. 

už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga eu-
ropos komisijos narė androulla vassiliou kalbėjo: „Verslumo ugdymas 
yra būsimojo ekonomikos augimo varomoji jėga. Jis labai svarbus rengiant 
ateities verslininkus. Kad išliktų konkurencinga, Europa turi investuoti į 
žmones, jų įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti ir kurti naujoves. Tai reiškia, 
kad turime skatinti realius mąstysenos pokyčius Europoje ir gerinti po-
žiūrį į verslumą, o verslumo dvasią reikia pradėti ugdyti nuo pat pirmų-
jų švietimo sistemos lygmenų.“ 

1 pav. ekonomikos ir versLumo mokymo Bendrojo Lavinimo   
mokykLose Pradžia (isced 1-3) 2000–2011 metais
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iš ataskaitos „verslumo ugdynas europos mokyklose“ matyti, kad dvie-
juose trečdaliuose tirtų šalių verslumo ugdymas yra neatskiriama pradinio 
mokymo programų dalis. nors verslumo ugdymas nėra atskira pradinių 
mokyklų disciplina, tačiau pusė šalių yra nustačiusios, kad reikia siekti 
rezultatų, susijusių su požiūriu į verslumą ir įgūdžiais, tokiais kaip inicia-
tyvumas, gebėjimas rizikuoti ir kūrybiškumas. 

Pusė šalių verslumo ugdymą yra integravusios į vidurinio lavinimo mo-
kyklų privalomuosius dalykus, pavyzdžiui, ekonomiką ir socialinius moks-
lus. dviejose šalyse (Lietuvoje ir rumunijoje) verslumo mokoma kaip 
privalomojo atskiro dalyko. konkrečių praktinių verslumo įgūdžių yra nu-
stačiusios keturios šalys (Lietuva, rumunija, Lichtenšteinas ir norvegija).

ataskaitos duomenimis, keliolika šalių remia su verslumo ugdymu su-
sijusias iniciatyvas, pavyzdžiui, skatina glaudesnį švietimo institucijų ir 
įmonių bendradarbiavimą ir moksleivių valdomų įmonėlių steigimą. tačiau 
šios srities mokytojų rengimo konkrečių priemonių imtasi tik Belgijos flan-
drijos regione, Bulgarijoje ir nyderlanduose. Bendras verslumo ugdymo 
gaires ir mokomąją medžiagą yra parengusios vos trečdalis europos šalių.

Pagrindiniai faktai. ES skatina verslumą kaip vieną svarbiausių 
konkurencingumo veiksnių ir pabrėžia Europos verslumo kultūros 
puoselėjimo svarbą skatinant atitinkamą mąstyseną ir su verslumu 
susijusius įgūdžius.

2006 m. europos Parlamento ir tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų verslumas yra vienas iš aš-
tuonių bendrųjų gebėjimų1. 

reikmė gerinti piliečių verslumo ir inovacinius gebėjimus pabrėžta ir 
trijose darbo vietų kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo strategijos „euro-
pa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose – „inovacijų sąjunga“, „judus jaunimas“ 
ir „naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. 

Be to, kūrybiškumo, novatoriškumo ir verslumo skatinimas visais švie-
timo ir mokymo sistemos lygmenimis – ilgalaikis europos bendradarbiavimo 
švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „et 2020“2 tikslas. 

2011 m. lapkričio mėnesį europos komisija įsteigė verslumo ugdymo 
darbo grupę. Grupę sudaro 24 šalių ekspertai bei verslo ir profesinių sąjun-
gų atstovai. Šios grupės tikslas – paremti valstybių narių pastangas įgyven-

1 http://eur-lex.europa.eu/Lexuriserv/Lexuriserv.do?uri=oj:L:2006:394:0010:0018:lt:Pdf 
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-framework_en.htm
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dinant verslumo ugdymo programas ir konsultuoti europos komisiją vers-
lumo ugdymo klausimais. iki 2013 m. pabaigos ši grupė turėtų parengti 
verslumo ugdymo politikos vadovą. 

europos inovacijos ir technologijos institutas (eit) skiria itin daug dė-
mesio verslumui ir siekia parengti naują jaunųjų verslininkų kartą. jis taip 
pat skatina ir remia pavienius asmenis bei įmones, kuriančius ir praktiškai 
įgyvendinančius novatoriškas idėjas. eit žinių ir inovacijų bendrijų įsteigtos 
pirmosios naujos bendrovės neseniai pristatytos eit verslininkų apdovano-
jimo iškilmėse (iP/12/160).

tinklas Eurydice teikia informaciją apie europos švietimo sistemas ir 
politiką, ją analizuoja. tinklą sudaro 37 nacionaliniai skyriai, įkurti 33 šalyse, 
dalyvaujančiose es mokymosi visą gyvenimą programoje (es valstybėse 
narėse, kroatijoje, islandijoje, Lichtenšteine, norvegijoje, Šveicarijoje ir 
turkijoje). tinklo veiklą koordinuoja ir jam vadovauja Briuselyje įsikūrusi 
es Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, rengianti tyri-
mus ir siūlanti daugybę interneto išteklių. 

Šaltinis: eurydice.

2 pav. nacionaLinės ir reGioninės versLumo uGdymo 
vidurinėse mokykLose (isced 1–3) 2011–2012 metais 

ĮGyvendinimo strateGijos ir iniciatyvos
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Eurydice tinklo 2012 m. kovą atlikto tyrimo „Verslumo ugdymas 
Europos mokyklose. Nacionalinės strategijos, mokymo programos 
ir mokymosi rezultatai“ (Enterpreneurship Education at School in 
Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes) duome-
nimis, ES šalyse yra keturi vyraujantys požiūriai į verslumo ugdymą:

1. verslumas – tarpdalykinės integracijos objektas.
2. atskiras privalomasis dalykas arba integruotas į kitų privalomų da-

lykų programas.
3. atskiras neprivalomasis (pasirenkamasis) dalykas arba integruotas į 

kitų pasirenkamųjų dalykų programas.
4. nereglamentuotas arba nenurodyti verslumo ugdymą reglamentuo-

jantys dokumentai.

3 pav. mokomieji daLykai, Į kuriuos inteGruotas versLumo               
uGdymas, Bendrojo Lavinimo PaGrindinėse mokykLose                         

(isced 2) 2011–2012 metais

Šaltinis: eurydice.

Pastaba. 
Jungtinėje Karalystėje verslumo ugdymas integruotas į asmeninio, socialinio, 
sveikatos ir ekonomikos švietimo (Personal, Social and Health and Economic 
Education) dalyką. mokyklos mokyti šio dalyko neprivalo, tačiau daugumoje mo-
kyklų jis yra siūlomas ir yra privalomas.
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Verslumo ugdymo reglamentavimas valstybiniuose 
Europos šalių švietimo dokumentuose

Pradinės mokyklos lygmeniu (isced 1) verslumo ugdymas yra regla-
mentuojamas maždaug dviejuose trečdaliuose europos šalių (ar atskirų 
šalių regionų). verslumo nėra mokoma kaip atskiro dalyko, tačiau jis integ-
ruojamas į kitus privalomus ar pasirenkamuosius dalykus. Šiose šalyse 
numatyta plati tarpdalykinė integracija, o verslumo gebėjimai ir nuostatos 
ugdomos visose ar daugelyje mokymo programų. dažniausiai mokinių 
pasiekimai aprašomi kaip trijų neatsiejamų nuolat plėtojamos kompetenci-
jos sudedamųjų dalių – nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo – visuma. 

nors olandijoje verslumo ugdymas nėra įvardijamas kaip oficiali mo-
kymo programa, mokyklos gali prašyti subsidijos, kad galėtų parengti savo 
verslumo programas ar mokymo modulius. dažniausiai verslumas yra in-
tegruojamas į socialinių mokslų – istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo, 

4 pav. Bendros versLumo uGdymo Gairės                                               
ir mokomoji medžiaGa 2011–2012 metais

Šaltinis: eurydice.
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pilietiškumo ugdymo – programas. maltoje, Bulgarijoje ir Latvijoje vers-
lumo mokoma per namų ekonomikos ir technologijų pamokas. Čekijoje 
verslumas yra etikos mokymo programos sudėtinė dalis. Lietuvoje socia-
linio ugdymo srityje įtraukta verslumo ir ekonomikos integruojamoji pro-
grama, kuri įgyvendinama per matematikos, geografijos, technologijų ir 
kitų dalykų pamokas. Lenkijoje verslumas integruotas į socialinių mokslų 
ir matematikos programas. slovakijoje vykdoma darbinio ugdymo progra-
ma, kurioje daug dėmesio skiriama verslumo ugdymui. suomijoje yra ga-
limybė parengti konkrečias verslumo pamokas.

Mokymosi pažangos vertinimas. visose šalyse mokinių pažangos 
vertinimas apibrėžiamas labai panašiai: žinios, gebėjimai ir nuostatos. ta-
čiau pasiekimų lygmenų aprašymai yra gana įvairūs ir skirtingi. dėl to 
sunku būtų lyginti atskirų šalių mokinių pažangos vertinimo rodiklius. 
Eurydice tyrime teigiama, kad vienas iš svarbiausių verslumo ugdymo 
ateities strateginių uždavinių – bendrojo europinio požiūrio į mokinių pa-
žangos ir pasiekimų vertinimą formavimas ir vystymas.

5 pav. versLumo uGdymo Pradinėje mokykLoje (isced 1) formos, 
atsižveLGiant Į uGdymą reGLamentuojanČius dokumentus
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3. pradinių klasių mokinių 
verslumo ugdymas Lietuvoje

išanalizavus ekonomikos mokymo situaciją šalyje, Švietimo ir mokslo 
ministerijos sudaryta darbo grupė ekonomikos diegimo šalies mokyklose 
strategijai parengti 2001 m. pradžioje suformulavo užsakymą parengti eko-
nomikos mokymo standartus ir programą. darbą parėmė Švietimo kaitos 
fondas ir mokyklų tobulinimo centro (mtc) partneris – jav nacionalinė 
ekonominio švietimo taryba. 2001 m. rudenį mtc ekonomikos programos 
suburta darbo grupė, kurios sudėtyje buvo daugumos šioje srityje dirbančių 
ir suinteresuotųjų institucijų atstovai, pristatė projektą ekspertams. ekono-
mikos mokymo standartų ir programos projektui pritarė: 

• matematikos, informatikos ir ekonomikos mokslų ekspertų komisija, 
• socialinių mokslų ekspertų komisija, 
• Pradinių klasių ekspertų komisija, 
• Bendrojo ugdymo taryba.

verslumas reiškia žmogaus gebėjimą idėjas paversti veiksmais. jis reiš-
kia kūrybiškumą, naujoves ir pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti 
ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų. tai kiekvienam žmogui praver-
čia kasdieniame gyvenime namuose ir visuomenėje. turėdami šį gebėjimą 
darbuotojai gali suprasti su jų darbu susijusį kontekstą ir išnaudoti galimy-
bes, be to, tai yra konkretesnių įgūdžių ir žinių, kurios būtinos verslinin-
kams pradedant socialinę ar komercinę veiklą, pagrindas.

Pradinėje mokykloje moksleiviai supažindinami su tokiomis sąvoko-
mis, kaip stygius, alternatyvieji kaštai, mainai; per įvairius žaidimus ir 
veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Šias sąvokas 
giliau ir plačiau jie nagrinės vyresnėse klasėse, tačiau įvedus ekonomikos 
sąvokas pradinėje mokykloje, moksleiviai turės galimybę geriau suvokti 
tikrovę, greičiau suprasti aukštesnėse klasėse nagrinėjamas abstraktesnes 
ekonomikos sąvokas ir dėsnius. kadangi ekonomika yra neatsiejama kiek-
vieno žmogaus, šeimos ir bendruomenės gyvenimo dalis, ekonomikos dės-
niai ir sąvokos lengvai gali būti integruojami į gamtos pažinimą, matema-
tiką, kalbų mokymą ir kitus mokomuosius dalykus.

2002 m. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo 
aprūpinimo centras 3000 egzempliorių tiražu išleido ekonomikos mokymo 
standartų ir programos projektą. Projektas buvo išplatintas šalies mokyk-
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loms. tuo pačiu metu ekonominio švietimo sklaidos centro (eŠsc) inicia-
tyva vyko intensyvus mokytojų mokymas. maždaug per trejus su puse 
metų penkių dienų (40 val.) seminaruose ekonomikos ir verslumo 
mokymo(si) metodikos mokėsi apie 800 pradinių klasių mokytojų. semi-
naruose buvo naudojama Lietuvai adaptuota jav nacionalinės ekonominio 
švietimo tarybos parengta medžiaga „ekonomikos mokymas pradinėje mo-
kykloje ir 5, 6-ose klasėse“. 

taip pat apie 800 pradinių klasių mokytojų išklausė vienos dienos se-
minarą, kaip dirbti su medžiaga „mokausi tvarkyti savo finansus“. visi 
abiejų seminarų dalyviai buvo aprūpinti metodine literatūra. Šių mokymų 
finansavimą taip pat rėmė jav nacionalinė ekonominio švietimo taryba 
(ncee). mokymus vedė eŠsc lektoriai, baigę ncee kursus „mokytojų 
mokymas“ (Training of trainers). 

ekonominio švietimo sklaidos centro iniciatyva buvo išversta iš anglų 
kalbos, adaptuota ir tev leidyklos išleista mokymo priemonė „Pasirinkimų 
šalis“, skirta 3–6 klasėms. Priemonės tikslas – kaip sudominti vaikus skai-
tymu, rašymu, skaičiavimu? kaip padaryti, kad mokinys būtų ne mokomas, 
o norėtų ir mokytųsi pats? kaip suteikti jam pasitikėjimo, gebėjimo išsa-
kyti ir apginti savo nuomonę, diskutuoti? siekti visų išvardytų tikslų ir dar 
begales kitų – verslumo ugdymo, atsakingo piliečio formavimo ir pan. 
mokymo priemonę „Pasirinkimų šalis“ sudaro dvi pratybų knygelės ir mo-
kytojo knyga. mokytojo knygoje yra išsamiai aprašyta 36 ekonomikos 
pamokų metodika.

Pratybų knygelėse pateikta daug įdomių užduočių ir netgi vaidinimas. 
Pirmoje dalyje nagrinėjamos temos: stygius, ištekliai, alternatyvusis pasi-
rinkimas, ekonomikos sistemos, ekonominės veiklos apytaka, mainai, pi-
nigai. Pratybų medžiaga, užduotys visiškai atitinka ekonomikos standartų 
reikalavimus, keliamus šio amžiaus moksleiviams.

antroje knygelėje kalbama apie vartotojus, paklausą, pasiūlą, rinką, 
gamintojus, kaštus ir pajamas, pelną, darbo pasidalijimą, specializaciją, 
visuomenines prekes ir paslaugas, išorinius padarinius, paskatas, vyriausy-
bės vaidmenį ekonomikoje bei tarptautinę prekybą. antroji knygelė baigia-
ma visų pamokų kartojimu – spektakliu „naujas paršelio knysliuko kakla-
raištis“. Pratybos parengtos pagal eŠsc seminaro „ekonomikos mokymas 
pradinėje mokykloje ir 5–6 klasėse“ medžiagą ir yra puikus pagalbininkas 
mokant moksleivius ekonomikos pradmenų. 

2002 m. 2500 egzempliorių tiražu išleista serijos „mokausi tvarkyti 
savo finansus“ pirmoji dalis. tai puiki mokomoji priemonė, padėsianti 
moksleiviams nuo darželio iki baigiamųjų bendrojo lavinimo mokyklos 
klasių išmokti priimti geresnius sprendimus, kaip užsidirbti, leisti, taupyti, 
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skolintis ir skolinti bei valdyti pinigus. Pristytas pirmasis serijos komplek-
tas 3–5 klasėms. Pastebėta, kad ekonomiškai mąstantys moksleiviai labiau 
pasitiki savimi, geba priimti geresnius su finansais ir karjera susijusius 
sprendimus, aktyviau dalyvauja visuomenės gyvenime. suvokdami, kaip 
veikia pasaulis, geriname savo ateities galimybes. Ši puiki programa išmo-
kys moksleivius kasdieniame gyvenime svarbių dalykų, tad iš esmės pa-
gerins tūkstančių jaunų žmonių – mūsų ateities – rytojų.

vienas įdomesnių šios mokymo medžiagos bruožų yra tas, kad kiek-
vienai moksleivių amžiaus grupei siūlomas ir vadovėlis tėvams. tyrimai 
rodo, kad priiminėti ekonominius sprendimus vaikai dažniausiai mokosi 
iš tėvų, o šie moko vaikus remdamiesi savo patirtimi. visos knygos yra 
linksmos ir informatyvios. jos moko ir vaikus, ir tėvus.

knygas parašė pripažinti finansų ir ekonominio švietimo srities eksper-
tai. verčiant į lietuvių kalbą, jos buvo iš dalies adaptuotos ir papildytos. 
Pagal tik išleistą medžiagą pamokas vedė 18 pradinių klasių bei matemati-
kos mokytojų, dirbančių 1–5 klasėse. jų atsiliepimai: „viskas yra paremta 
gyvenimiškomis situacijomis ir pamoka vyksta žaidimo forma, todėl moki-
niai labai greitai įsisavina naują medžiagą“ (jolanta sadochienė, 4 klasės 
mokytoja, Lentvaris). „moksleiviai mokosi ne tik ekonominių sąvokų bei 
ekonominio mąstymo, bet ir lavinama jų kalba, matematiniai įgūdžiai, pa-
dedama susivokti aplinkoje, priimti sprendimus“ (jolanta Lembertienė, 2 
klasės mokytoja, Šiauliai). „tėvams tai neįprasta užduotis“ (Laima stum-
brienė, 4 klasės mokytoja, alksniupiai, radviliškio r.). „supažindinkite mo-
kinius su ekonomikos žiniomis ir pamatysite, kaip švyti jų akytės, kai jie 
mato, kad tėveliai už juos žino mažiau, negu jie išmoksta per pamokas. 
Lukas sako: – ką mano mama gali žinoti apie žmogiškąjį kapitalą, jei ji 
nežino, kas tai yra ekonomika...“ (rasa daubarytė, 3 klasės mokytoja, Šiau-
liai). „aš, vaikus norėdama nubausti, sakau: šią savaitę nebus ekonomikos“ 
(danutė Bareikienė, 5 klasės mokytoja, naujoji vilnia).

knygų vertimą ir leidybą parėmė Švietimo kaitos fondas ir „hansa-
bankas“, išleido leidykla „Garnelis“.

Puikią dovaną pačių mažiausiųjų mokymui pateikė pirmųjų seminarų 
dalyvės – anykščių j. Biliūno gimnazijos pradinių klasių mokytojos 
Gražina verbickienė, daiva verbickienė ir raimonda abramovienė. jos 
parengė ir išleido mažųjų verslumo mokymui skirtą metodinę priemonę 
„žingsnelis į ekonomiką“. Ši knygelė – tai užduočių sąsiuvinis 1–2 kla-
sių mokiniams. ji parengta taip, kad pradinukas, atlikdamas praktines 
užduotis, galėtų susipažinti su paprasčiausiais ekonomikos terminais, 
suprastų, kas yra gamintojai, vartotojai, stygius ir kt. knygelėje gausu 
galvosūkių ir įdomių užduočių, kurios žadina vaikų susidomėjimą, ska-
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tina mąstyti ir diskutuoti. jas atliekant teks ne tik spalvinti, skaičiuoti, 
piešti, karpyti, bet ir klijuoti. mokytojams ir mokinių tėveliams pagrin-
dinius ekonomikos terminus padės geriau suvokti leidinuko pabaigoje 
pateiktas žodynėlis, parengtas remiantis 2002 m. ekonomikos mokymo 
programa ir standartais.

naujose Bendrojo ugdymo programose apibrėžiama pradinio ugdymo 
paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos prad-
menis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, 
padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pra-
dinis ugdymas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo 
(tautiškumo) ir atvirumo (kaitos) principais.

Ugdymas integralus, visybiškas. jis apima ne vien žinias, gebėjimus, 
vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę; siekiama racio-
nalaus ir neracionalaus (intuityvaus, jausminio, pasąmoninio) pažinimo 
dermės, įtraukiami visi vaiko jutimai; siekiama mokomųjų dalykų tikslų, 
uždavinių, turinio, metodų dermės; taikomi įvairūs ugdymo integracijos 
būdai (asmenybinis; sociokultūrinis; dalykinis – teminis, probleminis, me-
todų, turinio).

orientuojamasi į interpretacinį, o ne reprodukcinį mokymąsi: pirme-
nybė teikiama kuriamajai, o ne atgaminamajai veiklai; mokiniai įtraukia-
mi į aktyvią, skatinančią pažinti, patirti ir aiškintis veiklą; siekiama, kad 
mokinys sąmoningai ir kūrybiškai perimtų naują mokomąją medžiagą; 
skatinama savianalizė ir savęs vertinimas.

Ugdymo procesas aktyvus. mokomasi praktiškai veikiant, atsisako-
ma teoretizavimo, akademiškumo – teorinės žinios atskleidžiamos ir įtvir-
tinamos praktinėje veikloje; mokiniai skatinami savarankiškai veikti, ieš-
koti, reikšti savo mintis; sudaroma galimybė rinktis (veiklą, veikimo prie-
mones), savarankiškai daryti sprendimus – pasirinkimo laisvė derinama 
su atsakomybe už savo veiksmus ir poelgius; skatinami teigiami jausmai, 
išgyvenimai, kaip vaiko valios, veiklos paskata.

Pradinio ugdymo bendroji programa teikia galimybių įgyvendinti In-
tegruojamųjų programų gaires: ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, ko-
munikavimo, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kom-
petencijų pradmenis (2006). Šios esminės es švietimo dokumentuose 
akcentuojamos kompetencijos ugdomos per visų dalykų pamokas. siek-
dami ugdyti bendrąsias kompetencijas ir įgyvendinti integruojamosiose 
programose iškeltus tikslus, mokytojai turėtų vadovautis Bendrųjų kom-
petencijų ugdymo dokumentu bei jo priedais.
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Pilietiškumo bei verslumo ugdymo bendrą kryptį ir konkrečias gaires 
pradinių klasių mokytojai ras Bendrųjų programų socialinio ugdymo 
srities Pilietiškumo ugdymo ir ekonomikos ir verslumo bendrosiose pro-
gramose.

siekiama, kad pradinėje mokykloje mokiniai įgytų bendrą supratimą 
apie artimiausią gamtinę, socialinę bei kultūrinę aplinką, suprastų, kaip 
ši aplinka veikia žmogų ir jo gyvenimo būdą, ugdytųsi reikiamus gyve-
nimui gamtinėje, socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje gebėjimus, pozityvią 
pasaulėvoką ir vertybines nuostatas.

mokiniai pažįsta savo socialinę, kultūrinę, istorinę ir geografinę aplin-
ką; mokosi joje prasmingai ir atsakingai veikti; plėtoja gebėjimus stebėti, 
tyrinėti bei suprasti save ir kitus žmones, savo vietą bendraamžių grupė-
je, bendruomenėje, gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai 
spręsti iškylančias problemas bei konfliktus. mokiniai mokosi suprasti, 
kad žmonių ir gamtos gyvenimas yra sąryšingas ir grįstas tam tikrais 
dėsniais; ugdosi ir plėtoja sąmoningas nuostatas: pasitikėti savimi ir kitais, 
būti atviriems ir jautriems, pripažinti ir gerbti kitus žmones, jų teises, 
toleruoti kitokią išvaizdą, elgseną, nuomonę, siekti dialogo, tarpusavio 
supratimo, būti neabejingiems tam, kas vyksta greta, rūpintis kitais, sąži-
ningai ir atsakingai veikti, konstruktyviai spręsti problemas. mokiniai yra 
nusiteikę saugoti ir puoselėti gyvąją ir negyvąją gamtą, kultūros vertybes 
ir paveldą. Labai sėkmingai verslumas yra integruojamas į technologijų 
pamokas, tai matyti ir išanalizavus ar tik pavarčius šį leidinį.

apskritai verslumo mokymas pradinėje mokykloje vykdomas gana 
sėkmingai. yra daugybė puikių pavyzdžių, kai rengiami ir įgyvendinami 
atskirų pamokų ar jų ciklų planai. Populiarūs įvairūs trumpalaikiai ir tęs-
tiniai projektai. nuolatinę iniciatyvą rodo pradinių klasių mokytojai, vers-
lumo ugdyme bendradarbiaudami su tėvais, valstybinėmis institucijomis 
ir verslo įmonėmis.

Pastaruoju metu švietimo institucijose populiarėja projektų metodas. 
svarbiausia priežastis – tarptautiniai ryšiai. mokytojai ir moksleiviai dalyvau-
ja tarptautiniuose projektuose, palaiko tiesioginius ryšius su užsienio mokyk-
lomis, tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose įgyja projektinio darbo 
patirties. Šiandieninės suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir jų vykdymo 
praktikos kontekste projektai būna nacionaliniai ir tarptautiniai. nacionali-
niuose projektuose sprendžiamos tik Lietuvai svarbios problemos, tarptauti-
niuose projektuose bendras švietimo aktualijas gvildena kelios šalys. 

visą gyvenimą trunkančio mokymosi kontekste verslumas tampa vienu iš 
svarbiausių visų žmonių asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir užimtumui reikalingu gebėjimu. 
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4. Mums tai puikiai pasisekė

4.1. Verslumo ugdymas aktyviai ir linksmai 

Asta Sakalienė 
panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Panevėžio „vilties“ pagrindinėje mokykloje 2–4 klasių mokiniai turi 
galimybę verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos pagrindų moky-
tis ne tik integruotai per įvairių dalykų pamokas, bet ir neformalaus švie-
timo užsiėmimų metu. yra organizuojamos ne tik pamokėlės, praktinės 
veiklos, bet ir susitikimai, išvykos, renginiai. rengiame ir vykdome pro-
jektus, dalyvaujame konkursuose, konferencijose.

2011–2012 m.m. dalyvavome finansinio raštingumo olimpiadoje, ku-
rią organizavo „danske“ bankas kartu su finansinio savarankiškumo mo-
kykla. mūsų komanda pasivadino „spalviukais“. Buvo trys etapai, todėl 
reikėjo atlikti tris užduotis: „kaip taupyti pinigus?“, „kaip užsidirbti pi-
nigų?“ ir „Planas, kaip per tris mėnesius klasei sutaupyti 1000 litų“. 

neformalaus švietimo užsiėmimų „žingsnelis į ekonomiką“ metu mes 
daug kalbame apie pinigus ir jų taupymą, todėl išrinkti penkis populia-
riausius taupymo būdus buvo nesudėtinga. visi mokiniai savo mintis iš-
dėstė lapeliuose, po to rinkome bendras, pasikartojančias idėjas, diskuta-
vome, kokius penkis taupymo būdus pristatysime. sukūrėme filmuką. 
Pirmojo etapo namų darbą „kaip taupyti pinigus?“ galite rasti čia: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fPQhrlhszuy

antrąją finansinio raštingumo olimpiados užduotį teko atlikti per mo-
kinių atostogas ir šalčius. Problema, kaipgi mums susitikti? nusprendėme 
bendrauti virtualiai. reikėjo gerai apgalvoti ir savo idėjas, kaip galėtume 
užsidirbti pinigų, pateikti mokytojai elektroniniu paštu. darbas vyko spar-
čiai. sukūrėme antrąjį filmuką. namų darbą „kaip užsidirbti pinigų?“ 
galite pasižiūrėti čia: http://www.youtube.com/watch?v=Gcd1a9yctoQ&
feature=player_embedded
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trečiajame etape reikėjo parengti planą, kaip mūsų klasė per tris mė-
nesius gali sukaupti tūkstantį litų. Pirmiausia teko visiems susitarti šiais 
klausimais: kaip uždirbti? kaip taupyti? kaip apskaičiuoti? kaip ben-
dradarbiauti taupant? išsikėlėme idėją, tikslą, atlikome apklausas, numa-
tėme galimas kliūtis, susiplanavome veiklą ir pasiryžome įgyvendinti 
naują idėją. 

 

su planu supažindinome ir tėvelius. Gavome jų pritarimą. smagu, kad 
idėja nesprogo it muilo burbulas, mes planą įgyvendinome sėkmingai. 
sutaupėme tūkstantį litų, už kuriuos kartu su tėveliais nuvykome į Latvi-
ją. trečiojo etapo namų darbą „Planas, kaip per tris mėnesius klasei su-
taupyti 1000 litų“ galite rasti čia: http://www.youtube.com/watch?v=v5h
ycicfytu&feature=player_embedded

taip pat visi trys mūsų namų darbai įkelti čia: http://www.fro.lt/
profkomand/?idus=70 

2011 m. kovo 18 d. dalyvavome Panevėžio apskrities pradinių klasių 
mokinių projektinių darbų konferencijoje „mūs duonelė kasdieninė“, ku-
rioje pristatėme klasės projektą 
„Prašydamas sveikatos – duonos 
prašyk“ ir užėmėme ii vietą. Pro-
jekto veiklos rezultatai apibendrin-
ti mokykloje renginio „Projektų 
dienos“ metu. Projektą galima ras-
ti čia: http://www.youtube.com/
watch?v=rclyhmvdxz0&feature= 
player_embedded
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Parengtas informacinis stendas su nuotraukomis, tyrimo plakatas. Pro-
jektas buvo eksponuojamas mokyklos bibliotekoje. su projekto nuveiktais 
darbais galima susipažinti ir klasės svetainėje www.astosklase.lt

Prieš tai neformalaus ugdymo užsiėmimo „žingsnelis į ekonomiką“ 
metu kalbėjome apie sveikos mitybos įpročius. rinkome informaciją apie 
aB „vilniaus duonos“ produkciją, jos naudą, paklausą, apklausėme visų 
klasės mokinių šeimas, išsirinkome vieną produktą. atlikome tyrimą „ką 
rinktis: bulvių traškučius ar duonos traškučius?“ sudarėme penkių žings-
nių sistemą, t. y. stengėmės priimti geriausią sprendimą. Pirmiausia už-
rašėme problemą, išvardijome alternatyvas. Po to nustatėme kriterijus, 
kuriais remiantis įvertinome kiekvienos alternatyvos gerąsias ir blogąsias 
savybes. suskaičiavome pliusus ir minusus bei padarėme išvadą, kad 
sveikiau yra valgyti duonos traškučius. todėl mielai juos degustavome .

2011 m. gegužės 27 d. vykome į ūkio banko Panevėžio žaros kli-
entų aptarnavimo skyrių, kur dalyvavome pamokėlėje apie banko veiklą. 
Įdomu buvo nagrinėti valiutų kursų lentą, pamatyti pinigų skaičiavimo, 
tikrinimo ir rišimo aparatus, bandyti skaičiuoti specialia skaičiavimo 
mašinėle. 

Šio banko skyriaus viršininkė sandra Balčiūnienė mums papasakojo, 
ką veikia bankas, parodė, kaip atrodo tikrieji pinigai, o pamokėlės pabai-
goje ne tik įteikė jaunojo bankininko diplomą ir balionus, bet ir padova-
nojo „saldžiąją bankininko užduotį“ – per vasaros atostogas sugalvoti, 
kokiam daiktui norėtum taupyti ir kaip tai galėtum padaryti. 
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Pirmiausia nusistatėme finansinį tikslą, sugalvojome, kokį daiktą no-
rėsime įsigyti ir jam taupėme. reikėjo daug valios. smagu, kad daugeliui 
mokinių iš tiesų pavyko susitaupyti, o vėliau ir norimą daiktą įsigyti. 

taip pat atlikome ir kūrybinį darbą, rašėme rašinėlius. savo patirtimi 
ir įspūdžiais pasidalijome klasės svetainėje www.astosklase.lt

2011 m. lapkričio 24 d. klasėje svečiavosi „ūkio banko“ Panevėžio 
filialo žaros klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojos. atlikome įvairias 
užduotėles. teko skaičiuoti pinigus, juos sudėlioti didėjančia tvarka, pri-
siminti, kokie žymūs žmonės pavaizduoti ant banknotų. Gavome naują 
„saldžiąją bankininko užduotį“. svečiams pristatėme ir savo naująjį kla-
sės taupymo planą. jos pagyrė visus klasės mokinukus už vasaros namų 
darbą. 

  
o už gražiausią rašinėlį krepšiniui skirtomis monetomis apdovanojo 

simoną žarskutę. Štai jos istorija:

Pinigėlio pasakojimas
Labas. Mano vardas – lietuviškas pinigas. Noriu tau papasa-

koti apie save. Atidžiai klausykis!
Gimiau aš tik 2009 metais, nors mano broliai ir sesės į Lietuvą 

atkeliavo 1993 metais. Pirmiausia mane pagamino pinigų kalykloje, 
po to atkeliavau į banką ir į močiutės piniginę. O močiutė mane 
nunešė mergaitei, vardu Simona, kuri šventė savo gimimo dieną. Ji 
labai mylėjo mane ir įdėjo į tokį didelį daiktą (Simona jį vadina 
taupykle). Ten šilta ir jauku. 

Prabėgus vos kelioms minutėms aš susipažinau su kitais pini-
gėliais. Jie man pasakojo, kad, kai ateis laikas, vėl grįšiu į par-
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duotuvę ar banką, nes mūsų šeimininkė Simona deda mus į šį indą 
tol, kol yra vietos. O kai indas pilnas, mergaitė mus suskaičiuoja 
ir neša į parduotuvę. Ten išsirenka labiausiai patikusį daiktą ir jį 
nusiperka. 

Truputėlį susimąsčiau, bet tokios savo ateities nesibaiminau! 
Bėgo diena po dienos. Ir.... atėjo diena, kai mergaitė paėmė tau-
pyklę ir atidžiai į mus pažiūrėjo. Jos veidelis buvo liūdnas. Ji mus 
paimdavo ir vėl padėdavo, tyliai kažką kalbėdama. Išgirdau tik 
keletą jos žodžių ir iš jų supratau, kad Simona labai nori kažką 
nusipirkti, tačiau ji nenori ir mus – savo pinigėlius – prarasti! 
Mergaitė ilgai parėmusi galvelę galvojo ir nusprendė kreiptis pa-
galbos į savo tėvelius. Tėveliai išklausė mergaitę ir pasakė, kad 
tai yra jos sutaupyti pinigėliai ir ji gali pirkti ką tik nori. O kad 
nebūtų liūdna, galima pinigėlius padalyti per pusę ir už vieną 
pusę nusipirkti norimą daiktelį, o kitą palikti taupyklėje ir toliau 
taupyti. 

Valio! Mūsų šeimininkė apsidžiaugė ir pasišokinėdama pribėgo 
prie taupyklės. Iškratė mus visus ant sofos ir ėmė skaičiuoti. Su-
skaičiavusi padalijo į dvi krūveles. Vieną iš jų susidėjo į maišelį, 
o kitą atgal į taupyklę. Taip taip... Jums įdomu, kurioje krūvelėje 
buvau aš? 

Su džiugesiu pranešu, kad papuoliau į tą krūvelę, kurią sudėjo 
į savo naująją taupyklę. Dabar aš ir mano draugai čia gyvename 
ir naujai atkeliavusiems pinigėliams pasakojame savo nutikimus. 

Oi, įkrito naujas pinigėlis! Visiems sakau „Viso gero“, nes man 
jau reikia naujoką supažindinti su taisyklėmis. Turi jis žinoti, kas 
laukia ateityje. Iki susitikimų!

2011 m. gruodžio 9 d. susipaži-
nome, kokios yra vaikų ir jaunimo 
mokėjimo kortelės, kur jas galima 
išsiimti, kaip jos padeda valdyti 
dienpinigius ar santaupas, kokie yra 
jų privalumai ir trūkumai. Po to 
fantazavome, kokio dizaino banko 
korteles norėtumėme turėti, jas de-
koravome, piešėme. 
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2010 m. lapkričio 17 d. dalyvavome edukaciniame projekte „Pažink 
banką“. žaisdami, atsakinėdami į „danske“ banko darbuotojų klausimus, 
atlikdami įvairias užduotis, dalyvaudami viktorinose mes susipažinome su 
pinigų gamyba, įvairia šalių valiuta, bankų kilme, jų veikla, funkcijomis. 

2011 m. balandžio 6 d. ekonomikos būrelio metu lankėmės meninio 
stiklo studijoje uaB „Glasremis“. Parodų salėje apžiūrėjome įvairių dy-
džių, formų ir savito dizaino dekoratyvines stiklo formas, stiklo skulptū-
ras. susipažinome su dizainerio, stiklapūčio profesija. stebėjome, kaip 
stiklapūčiai formavo gaminį rankiniu būdu, tempė lydytą stiklą, išpūtė 
reikiamą jo formą, parinko spalvą. Buvo įdomu! 

 o 2012 m. balandžio 26 d. vykome į jav stiklo menininko marko 
eckstrand kūrybines dirbtuves Panevėžyje. Čia jau patys gaminome dar-
belius iš stiklo mamytėms. kadangi stiklas labai brangus, atvežtas net iš 
jav, menininkas prašė jį taupyti. susipažinome ne tik su stiklo savybėmis, 
bet ir su saugaus elgesio su stiklu ir darbo įrankiais taisyklėmis. Buvo 
šauni pamoka!  
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Lietuvių kalbos pamokose kalbėjome apie laiškų rašymą, nagrinėjom 
laiško struktūrą. ant pagamintų kalėdinių atvirukų rašėme sveikinimus Ši-
lutės senelių globos namų gyventojams, taigi dalyvavome akcijoje „kalė-
dinis sveikinimas vienišam žmogui“. mokėmės ant voko taisyklingai užra-
šyti gavėjo ir siuntėjo adresus. 2011 m. lapkričio 23 d. nuvykome į Pane-
vėžio centrinį paštą. Pirmiausia nusipirkome pašto ženkliukų, juos užklija-
vome ant vokų. Šio pašto darbuotoja jūratė Baleckienė mums įdomiai pa-
pasakojo apie laiško kelią, sužinojome, kiek ilgai jis turi keliauti, kol pasie-
kia reikiamą adresatą, kas sudaro pašto ženkliuko kainą. tuomet aprodė ir 
pašto patalpas. Buvo smalsu pamatyti, kaip yra rūšiuojami laiškai, siuntiniai, 
kaip jie pakuojami į didelius maišus, kaip antspauduojami. mes patys turė-
jome galimybę užsidėti kalėdinį antspaudą ir voką įdėti į Šilutei skirtą lan-
gelį. smagu, kad seneliai jau gavo mūsų sveikinimus ir laiškučius.

2012 m. balandžio 19 d. vykome į kelionę. apsilankėme kėdainiuose 
įsikūrusioje uaB „vikeda“. Įdomu buvo susipažinti su įmonės produkcija, 
sužinoti, kaip gaminami „dadu“ ledai, iš kur kilo toks ledų pavadinimas, 
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į kokias šalis yra eksportuojami ledai, kaip kuriami nauji ledų skoniai, 
kiek įmonėje dirba darbuotojų, kiek ledų pagaminama per parą ir t. t.  
apžiūrėjome gamybos, pakavimo, surinkimo linijas, šaldytuvą, sandėlius. 
ekskursijos pabaigoje ir staigmenos sulaukėme – mus pavaišino ledais! 
tad dar ir degustavome! 

2012 m. kovo 2 d. mokykloje tradiciškai šurmuliavo kaziuko mugė. 
mokyklos koridoriuose įsikūrė pradinukai tautodailininkai ir amatininkai, 
kurie siūlė įvairiausius gaminius: nuo rankų darbo papuošalų, medžio 
drožinių, pintinių, nėrinių, molinukų, žaislų, atvirukų, lankstinių iki me-
dumi ir cukrumi gardintų meduolių, pyragų, sausainių, vaflių, saldainių. 
visi laukė savo pirkėjų. smagu, kad mokiniai kruopščiai ruošėsi renginiui, 
gamino ne tik prekes, bet ir kūrė reklamas savo prekėms. o mugės metu 
jas gyrė, kūrybiškai kvietė pirkti. džiugu, kad į šventę atėjo tėveliai ir 
seneliai! Po šventės irgi turėjome darbo, nes reikėjo suskaičiuoti pelną! 
renginio akimirkas rasite čia: http://www.youtube.com/watch?feature= 
player_embedded&v=_gfyaouviLg

2012 m. gegužės 31 d. tėveliams vaidinome muzikinį spektaklį „nau-
jasis paršelio kaklaraištis“, kurio metu apibendrinome neformalaus švie-
timo užsiėmimų „žingsnelis į ekonomiką“ metu išmoktas ekonomines 
sąvokas: ekonominiai poreikiai, vartotojai, prekės, paslaugos, gamintojai, 
ištekliai, darbo ištekliai, gamtiniai ištekliai, kapitaliniai ištekliai, išteklių 
stygius, pasirinkimas, alternatyvieji kaštai, specializacija, tarpusavio pri-
klausomybė, mainai, natūriniai mainai, pinigai, rinka.

 spektaklio metu mažieji aktoriai kreipėsi į tėvelius, uždavė įvairius 
klausimus. Po spektaklio patikrinome, kaip tėveliai suprato kai kurias 
sąvokas. smagu, kad ne tik paršelis šio to išmoko savo naujojo kakla-
raiščio dėka, bet ir tėveliai prisiminė ekonomikos mokslą. 
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ir tai tik dalis įvairios veiklos, kuri yra vykdoma neformalaus švietimo 
užsiėmimų metu. Įvairūs susitikimai, praktiniai darbai, renginiai, tyrimai, 
apklausos, ekskursijos, projektai, konferencijos, konkursai ir olimpiados 
tobulina asmenines, socialines, vadybines bei dalykines kompetencijas, 
moko, kaip turimas žinias galima pritaikyti kasdieniame ar profesiniame 
gyvenime. mokinių noras lankyti ekonomikos būrelį, jų kūrybinės idėjos, 
aktyvumas, iniciatyvumas, veiklumas, savarankiškumas, gebėjimas stebė-
ti, analizuoti, planuoti, daryti išvadas, pasitikėjimas savimi ir komanda, 
bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant užsibrėžto tikslo rodo, jog jie 
žengia pirmuosius žingsnius verslumo link, sėkmingo darbo ateityje ir 
savo profesijos išmanymo link.

Priedai: 1 priedas. Pasirinkimo schema.

4.2. Meninės raiškos projektas „skėtis“

Arūnė Janulevičienė
projekto idėjos autorė, mokytoja metodininkė

Projektą rengė ir organizavo: mokytoja metod. Arūnė Janulevičienė, 
mokytoja metod. Rita Antanavičienė, mokytoja metod. Aušra Mingaudie-
nė, vyr. mokytoja Rita Sadauskienė, mokytoja metod. Rasa Kisielienė

VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla

2011 m. spalio 17–27 d. všĮ kauno „vyturio“ katalikiškoje vidurinė-
je mokykloje vyko projektas „skėtis“. renginio tikslas – pagilinti moki-
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nių žinias apie skėčio atsiradimą ir 
pritaikymą, ugdyti kūrybiškumo, 
verslumo, bendruomeniškumo kom-
petencijas. Šiuo projektu siekėme, 
kad mokiniai susipažintų su įvai-
riais dekoravimo būdais, gebėtų, 
remdamiesi savo asmenine patirtimi 
ir meniniais gebėjimais, paprastą 
skėtį paversti meno kūriniu, įgytų daugiau žinių apie skėčių atsiradimą ir 
naudojimą, gebėtų įgytas žinias, įgūdžius ir patirtį mokomojoje veikloje 
susieti ir pritaikyti kasdienybėje. Projekte dalyvavo priešmokyklinės gru-
pės vaikučiai, 1-4 klasių mokiniai, mokytojos ir tėveliai. 

Projektas apėmė įvairias veiklas. mokiniai su mokytoja arba su tėve-
liais namuose dekoravo senus skėčius ir pristatė juos parodai. skėčių 
dekoravimui buvo naudojami veltinio gaminiai, audinio detalės, mezginiai, 
gamtinė medžiaga, sagos, plunksnos, popierius, dažai... skėčiai papuošė 
mokyklos erdves, jais grožėjosi mokyklos svečiai, mokinių tėveliai, šeimos 
nariai. 
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ketvirtokai paruošė ir pravedė projekto dalyviams trumpas pamokėles 
apie skėčio istoriją. mokiniai išgirdo įdomios informacijos apie prietaisą 
skėtį, atliko užduotis, sprendė kryžiažodį. rytmetyje „Po skėčiu“ klasių at-
stovai, gurkšnodami arbatą, deklamavo eilėraščius apie gamtą, rudenį, lietų, 
grybus... Pats įdomiausias ir didžiausią įspūdį vaikams palikęs renginys vyko 
mokyklos kieme – piešimas guašu ant skėčių tema „Lietaus išdaigos“. 

skambant muzikai mokyklos kiemelyje 42 skėčius dekoruoti kibo dau-
giau nei 230 susiskirsčiusių grupėmis vaikų. aplinkui būriavosi stabtelė-
ję smalsūs praeiviai. Gėrėjosi ir stebėjosi vaikų išmone, kūrybiškumu. 
Projektą vainikavo skėčių paradas, kuriame dalyvavo visi pradinės mo-
kyklos mokiniai, mokytojai, tėveliai. visi dalyviai nešini skėčiais rikia-
vosi į koloną ir ėjo nuo mokyklos aplink stadioną, aplink mokyklos teri-
toriją ir grįžo į kiemelį, kur vaikų laukė apdovanojimai ir padėkos.

Projekto metu mokiniai patyrė daug smagių akimirkų, ugdėsi ikt 
panaudojimo, saviraiškos, kūrybiškumo, verslumo, bendravimo ir bendra-
darbiavimo, pažinimo, medžiagos rinkimo ir sisteminimo kompetencijas. 
vėliau, sulaukusi puikių atsiliepimų, orginali mokinių, mokytojų ir tėve-
lių dekoruotų skėčių paroda persikėlė į prekybos tinklo „rimi“ parduo-
tuvę. Parduotuvės darbuotojai, lankytojai ir pirkėjai balsavo ir rinko la-
biausiai patikusį skėtį.

Projektas buvo sėkmingas, nes jame dayvavo labai daug dalyvių – 
noriai į šį projektą įsitraukė mokytojos, mokiniai ir jų tėveliai. Šis rengi-
nys paskatino glaudesnį bendradarbiavimą ne tik su mokinių šeimomis, 
bet ir su prekybos tinklo „rimi“ parduotuve, kurioje dabar nuolat rengia-
mos mūsų mokyklos mokinių darbelių parodos, vyksta projektų pristaty-
mai, vaidinimai.
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Šis projektas nuteikė optimistiškai ir davė postūmį naujiems įdomiems 
projektams, į kuriuos žadame pakviesti dalyvauti ir kitas mikrorajono 
vaikų ugdymo įstaigų bendruomenes.

Priedai: 
2 priedas. meninės raiškos projektas „skėtis“ (pilnas aprašymas)
3 priedas. skaidruoles „skėčiai“
4 priedas. užduotis „sujunk taškus“
5 priedas. kryžiažodis

4.3. Ar lengva būti verslininku?
Netradicinė-integruota veikla 

Rasa Pečiulienė, Lina Vilkauskienė
Kauno palemono vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos

Klasės: 2b ir 4a

Integraciniai ryšiai: dailė ir technologijos, pasaulio pažinimas, gim-
toji kalba (lietuvių), matematika, muzika, dorinis ugdymas (etika).

Tikslas: diegti verslumo ugdymo pradmenis pradinėje mokykloje per 
dailės ir technologijų pamokas, žaidžiant kavinių verslą.

Uždaviniai: 
• kuriant dailės darbelį, skatinti kiekvieną mokinį savyje atskleisti 

verslumo savybes
• išskirti sėkmingo verslininko 

savybes
• suteikti minimalių žinių, 

kaip pradėti verslą
• aptarti savo verslo sėkmes 

ir nesėkmes
veikla vykdoma individualiai, 

frontaliai ir susiskirsčius į grupes.
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Turinys:
• apklausa (apklausta 120 pradinukų) 
• susitikimas su tėveliu verslininku:

• savo verslo pristatymas
• verslininko savybių išskyrimas
• sąvokos „sveika konkurencija“ aptarimas
• diskusija pagal mokinių pateiktus klausimus 

• duomenų apie reklamą rinkimas
• muzikinio fono parinkimas
• Grupių verslo plano parengimas ir pristatymas mentoriams 
• integracija su technologijų pamoka:
• kepinių kepimas (remiantis apklausos rezultatais namuose mokinių 

grupelės iškepa kepinius)
• integracija su technologijų pamoka:
• reklamos kūrimas (dailės pamokoje dirbant grupėse ir naudojant 

įvairią techniką kuria kavinių logotipus, reklamą)
• Paskirtą dieną per pertraukas veikia kavinės (5 kavinės)
• apsilankiusių kavinėse mokinių apklausa
• mini konferencija „verslo idėjų įgyvendinimo sėkmės ir nesėk mės“

Rezultatas: 
• išanalizavo sėkmę nulėmusias priežastis bei numatė, ką reikėtų 

tobulinti. 

Sėkmė: 
• kiekvienas mokinys patyrė individualią sėkmę ir bendrumo jausmą 

projekte. 



4. Mums tai puikiai pasisekė 31
M

e
T

o
D

in
ė

 
p

r
ie

M
o

n
ė

• turėjo galimybę išbandyti save naujoje veikloje ir pajusti stimulą 
svajonei įgyvendinti.
 

Rekomendacijos ir tęstinumo galimybės:
• išanalizavę sėkmes ir nesėkmes, mokiniai gebės vykdyti kitą pro-

jektą, dar labiau atskleisdami savo asmenines savybes gebės pa-
naudoti įgytą patirtį.

• kiekviena klasė turi galimybę įvertinti savo įnašą į mokyklos mi-
kroklimato gerinimą ir įgyvendinant bendrą tikslą, siekiant numa-
tyto rezultato.

• organizuoti mokinių veiklą ta kryptimi, kad mokinys galėtų sva-
joti. Pedagogas turi padėti planuoti, skatindamas tikslingai veikti 
kiekvieną individualiai ir kartu kaip vieną nedalomą komandą.

4.4. Kai užaugsiu, būsiu...
Integruota dailės ir technologijų, 

lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo diena

Aušra Poškienė, Daiva Mačiūnienė
radviliškio r. Šeduvos gimnazijos pradinių klasių mokytojos

mokytojos aušra Poškienė ir daiva mačiūnienė keletą metų iš eilės 
su savo mokiniais vykdė projektą „ ką visą dieną dirba mūsų tėveliai“. 
Į projektą buvo įtraukti mokiniai ir jų tėveliai. Per dvejus metus aplan-
kėme tėvelių darbovietes, susipažinome su jų darbo pobūdžiu, šio darbo 
reikalavimais, darbo rezultatais. Projektą pristatėme Šeduvos gimnazijos 
pradinių klasių mokytojų organizuojamoje radviliškio rajono pradinių 
klasių mokinių konferencijoje „ Profesijos seniau ir dabar“. Projekto metu 
pastebėjome, kad mokiniams patiko lankytis įvairiose įstaigose, gamyklo-
se, ūkiuose ir susipažinti su įvairių 
profesijų atstovais, todėl lapkričio 
mėnesį 4-oje klasėje nutarėme or-
ganizuoti integruotą dailės ir tech-
nologijų, lietuvių kalbos ir pasau-
lio pažinimo dieną. 

Tema: Kai užaugsiu, būsiu...
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Integruotos dienos uždavinys. remdamiesi savo asmenine patirtimi 
ir mokytojo paruošta medžiaga apie įvairias profesijas, mokiniai nupiešė 
savo mėgstamiausios profesijos atstovą ir suvaidino įsidarbinimo situaci-
ją, kurios sėkmę įvertino klasės draugai paruoštoje diagramoje. 

 
Dienos veikla. Pasaulio pažinimo pamokoje su vaikais kalbėjome apie 

įvairias profesijas. susipažinome su įvairiomis profesijomis naudojant ikt. 
aptarėme, kuo jos svarbios, kokių reikia gebėjimų, žinių ir kur mokytis. 

 dailės ir technologijų pamokoje aptarėme portreto sąvoką, piešimo 
etapus, komponavimo lape principus, spalvas, darbo apipavidalinimą ir 
paruošimą pristatymui. mokiniai pasirinko tą sritį, kurioje norėtų dirbti 
ateityje, ir nupiešė šios profesijos atstovo portretą. darbui naudojo guašą, 
a3 formato popieriaus lapą ir teptukus.

 Lietuvių kalbos pamokoje aptarėme prisistatymo, kai eini įsidarbinti, 
pagrindinius elementus, supažindinome, kas yra cv, mokėmės rašyti moty-
vacinį laišką. vaikai sukūrė ir suvaidino prisistatymą „aš einu įsidarbinti“.

Vertinimas:
• mokiniai aptarė ir įsivertino savo piešinius ir prisistatymus.
• Įvertino savo klasės draugų suvaidintus prisistatymus, paruoštoje 

diagramoje prie patikusios profesijos priklijuodami lipduką. 
• Lentoje esančioje diagramoje įrašė, apie kokias profesijas buvo 

kalbama integruotos dienos veikloje.

4.5. Labdaros mugė „SOS gyvūnai“

Jurga Padūmytė Matuliauskienė
Aprašymo autorė, pradinių klasių mokytoja

Labdaros mugės „sos gyvūnai“ organizatorės: socialinė pedagogė 
Ais tė Apyvalienė, mokytoja Odeta Kačkauskienė

Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinė mokykla

Uždaviniai: 
• skatinti mokinių tolerantiškumą beglobiams gyvūnams.
• ugdyti gailestingumą, užuojautą silpnesniems už save.
• Į renginį įtraukti mokyklos bendruomenę.
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Aprašymas 
mokykla turi tradiciją kasmet 

prieš kalėdas organizuoti labdaros 
muges, kurių tikslas – surinkti lėšų, 
kad galėtume paremti, pradžiuginti 
senyvo amžiaus vienišus žmones, 
vaikų globos namuose gyvenančius 
vaikus, gyvūnų prieglaudos auginti-
nius. mokytojai ir mokiniai gamina įvairius dirbinius, kepa skanėstus ir juos 
parduoda mugės metu kitiems mokytojams, mokiniams bei jų tėvams. 

Šiais metais nusprendėme pasidalyti gerumu su nuskriaustais gyvūnais, 
kuriems mūsų šilumos ir dėmesio labai reikia. 2011 m. gruodžio 16 d. 
mokykloje vyko labdaros mugė „sos gyvūnai“. Šiuo renginiu mes sie-
kėme skatinti mokinių toleranciją beglobiams gyvūnams, ugdyti gailes-
tingumą, užuojautą silpnesniems už save, į renginį įtraukti mokyklos 
bendruomenę. sulaukėme aktyvaus mokinių ir mokytojų dalyvavimo. už-
mezgėme ryšius su gyvūnų prieglauda „Lesė“. su mokiniais aplankėme 
beglobius gyvūnus. manome, kad renginys paskatins mokinius atsakingiau 
elgtis su gyvūnais, be to, ši teigiama patirtis padės suprasti kiekvieno, 
prisidėjusio prie šios veiklos, svarbą siekiant bendro tikslo.

Labdaros mugės sumanymas pavyko: už gautas lėšas gyvūnų prieglau-
dos „Lesė“ augintiniams buvo nupirkta gyvūnų higienos priemonių, žais-
lų, skanėstų.

Gera dalytis geru!

Rezultatas 
mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė į labdaros renginio įgyven-

dinimą. už gautas lėšas gyvūnų prieglaudos „Lesė“ augintiniams buvo 
nupirkta gyvūnų higienos priemonių, žaislų, skanėstų. Labdaros renginys 
paskatino mokinius toliau rūpintis gyvūnų globos namų augintiniais.

Rekomendacijos 
kadangi ugdomoji veikla neturėtų apsiriboti tik formaliai perteikiamo-

mis žiniomis, todėl būtina ieškoti edukaciniu požiūriu veiksmingų, ugdy-
tinių veiklą aktyvinančių ugdymo(si) metodų. ugdant mokinius būtina 
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inicijuoti visuomeninę veiklą, įtraukiant mokinius ir mokyklos bendruo-
menę į kuo įvairesnes bendras veiklas. Labdaros renginių organizavimas 
skatina bendruomenės veiklą, moko drauge priimti sprendimus, derinant 
skirtingas nuomones ir interesus. svarbu formuoti geranoriškumo, nesa-
vanaudiškumo, atjautos kitam jausmą.

socialinių ryšių su kitomis organizacijomis plėtimas, įsitraukimas į 
platesnę socialinių santykių sistemą, sudarant galimybę mokiniams įgyti 
vertingos socialinės patirties, gali stiprinti mokinių atsakingumą už savo 
veiklą. mokiniai jaučia, kad jų indėlis gali būti svarbus ir naudingas, o 
tai skatina ateityje aktyviau veikti. 

4.6. Kalėdinės puokštės ir kalendoriai

Violeta Lukočienė
Šilutės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė

mokiniams konstruoti naudojant gamtines medžiagas labai patinka. 
juk nuo senovės lietuviai garbino miškus, juose gyveno. todėl su moki-
niais stengiuosi kuo dažniau išeiti į mišką, stebėti miško gyvenimą, ben-
drauti su gamta tiesiogiai, įvertinti ir atrasti pasaulį patiems. tyrinėjant 
įvairias gamtos formas, spalvas, atspalvius, ugdau mokinių pastabumą. 
keliaujant mišku pasimokome matematikos, pasaulio pažinimo, kūno kul-
tūros, muzikos pamokų.

mokiniai, rinkdami kankorėžius, giles, kaštonus, medžių šakeles, akme-
nukus, nepadaro miškui žalos. Gamtinę medžiagą mokiniai noriai renka, 
apžiūrinėja. darbas su šia medžiaga ugdo mokinių kūrybiškumą, vaizduo-
tę, žadina jautrumą grožiui. tokia veikla skatina mokinių ekologinio gy-
venimo pasaulėjautą, prisideda prie žemės saugojimo nuostatos 
ugdymo(si).

Šv. kalėdos – viena įspūdingiausių švenčių su savo tradicijomis, lau-
kimu, todėl pasirinkome konstruoti kalėdines puokštes ir kalendorius, 
kuriuos galime parduoti ar padovanoti. 

kalėdinėms puokštėms naudojome eglių šakeles (vieni mokiniai prisi-
rinko miške, kiti pirko nukainuotų plastmasinių eglės šakelių), kankorėžius, 
šakeles, džiovintas uogas, samanas, kalėdinius žaisliukus (žr. 1 pav.).



4. Mums tai puikiai pasisekė 35
M

e
T

o
D

in
ė

 
p

r
ie

M
o

n
ė

kalendoriui sudaryti naudojome kompiuterį, kurio pagalba sudarėme 
2012 m. kalendorių, jį priklijavome ant maišinio audeklo, kurį papuošėme 
surinktomis gamtinėmis medžiagomis (žr. 2 pav.).

svarbiausia, kad mokiniai būtų savarankiški, skatintų savo vaizduotę 
ir nekopijuotų vieni kitų. taip pat tokia veikla puoselėja natūralaus grožio 
pajautimą, ugdo išradingumą, kūrybiškumą, skatina būti žingeidiems. to-
kių pamokų metu svarbu mokėti pasidžiaugti kitų mokinių darbeliais. 
mokiniai turi žinoti, jog pabaigę darbelius turi sutvarkyti savo darbo vie-
tas, likusias gamtines medžiagas sudėti į dėžutes. visi šie aspektai kaip 
visuma sudaro pagrindą sėkmingai pravesti pamoką. 

4.7. Buivydiškių dvaro amatų diena

Jolanta Vasilevskienė
Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Buivydiškių dvaras įsikūręs dirbtinai supiltoje kalvoje ir iš visų pusių 
apsuptas tvenkinių yra vienas iš seniausių vilniaus apylinkių dvarų. Xv a. 
pabaigoje Buivydiškių dvarą kaip vasaros rezidenciją po vaitiekaus Šven-
taragio mirties įsigijo mikalojus radvila senasis. dvarvietė radviloms 
priklausė iki 1790 m. Xviii a. pabaigoje dvarą valdė paskutinysis nesvy-
žiaus radvilų atstovas napoleono armijos karininkas dominykas jeronimas 
radvila. 

1 pav. kaLėdinė PuokŠtė 2 pav. kaLendoriai
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nuo 2008 m. vilniaus r. Bui-
vydiškių pradinės ir Buivydiškių 
pagrindinės mokyklų bei vilniaus 
kolegijos agrotechnologijų fakul-
teto iniciatyva Buivydiškių dvaro 
parke vykdomas tęstinis kultūrinis-
edukacinis projektas, kuriame da-
lyvauja seniūnijos mokyklos, vil-
niaus kolegijos studentai ir dėsty-

tojai, įvairaus amžiaus vietos bendruomenių nariai. atsižvelgiant į ren-
ginių specifiką, kviečiami svečiai – gretimų vilniaus miesto mokyklų 
mokiniai, kultūros, švietimo ir mokslo darbuotojai. 

Edukacinis renginys „Dvaro diena“ sutelktas į tikslingą mokinių už-
imtumo organizavimą. jo metu seniūnijos mokyklų mokiniai gyvai susi-
pažįsta su kadaise dvare vykusia įvairiapuse veikla. savanoriškai padir-
bėti su vaikais kviečiami seniūnijos amatininkai, kolegijos dėstytojai ir 
studentai. taip pat įtraukiama ir profesionali edukacija. dvarą supančiame 
parke įsikuria visas amatų miestelis: puodžiai moko vaikus lipdyti moli-
nes švilpynaites, žiesti puodus, vaikai pučia dumples, su kalviu kala vinis, 
medauninkas pasakoja apie bites ir vaišina medumi ir duona, vaikai ra-
gauja vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto studentų ir dėstytojų 
išvirtą žolelių arbatą, su Čekoniškių verbų ir buities seklyčios verbinin-
kėmis drauge riša verbas ir mokosi augalų pavadinimų, su juvelyre ga-
minasi papuošalus, riterių brolija „viduramžių pasiuntiniai“ moko vidur-
amžių kovos meno, viduramžių šokio, rankos taiklumą kiekvienas gali 
išbandyti iš lanko šaudydamas į taikinį, norintys gali stebėti natūralaus 
muilo virimo procesą, žaidžiamas viduramžiais populiarus žaidimas „kin-
gibitas“, rengiamos viktorinos apie dvaro istoriją, puošiamasi to laikmečio 
drabužiais. o pro DVARO langus į visus susirinkusius mįslingai žvelgia 
vilniaus j. vienožinskio dailės mokyklos tapyti garsiosios radvilų pali-
kuonių giminės portretai ir radvilų giminės herbas.

Pagrindinis projekto tikslas – vietos jaunimo ir vaikų kultūrinė edu-
kacija, prasmingos veiklos suradimas, agresyvaus elgesio ir betikslės veik-
los prevencija. siekiama burti vietos bendruomenę ir kompetentingus jos 
pagalbininkus, kad būtų išsaugotas ir prasmingai naudojamas turimas is-
torinis paveldas – Buivydiškių dvaro parkas. siekiama sukurti sąlygas 
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susitikti aktyviems ir kūrybingiems seniūnijos žmonėms, suteikti jų veiklai 
naujų perspektyvų. Šitaip DVARAS tarsi atgaivina vieną iš savo tradicinių 
funkcijų – būti kultūros žmones suburiančia vieta. 

vienas iš renginio tikslų nukreiptas į ateitį – patrauklia šventės forma 
supažindinti mokinius su kuo įvairesniais amatais ir jų atstovais, parekla-
muoti šalies amatininkams Buivydiškių dvarą, kaip galimą jų pačių ren-
giamų tolesnių projektų vietą. 

Projekto perspektyva – ilgalaikis neformalus įvairių amatų mokymas, 
atsižvelgiant į seniūnijos mokyklų moksleivių poreikius, vietos istorinę 
specifiką ir tradicijas. numatomos įvairios mokymo formos: reguliarūs 
užsiėmimai seniūnijos mokyklose, kelių savaičių vasaros stovyklos „Prie 
dvaro“ su lydinčia kraštotyrine veikla ir šventiniais renginiais. 
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5. pamokų planai

5.1. Pamokos planas

Asta Sakalienė
panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tema. Klasė: Lietuviškoji euro monetos pusė. 3–4 klasės

Uždavinys
Pagal pasirinktą vieną iš grupės narių praeitą dailės pamoką individu-

aliai pieštų žymiausių Lietuvos objektų eskizų, mokiniai dirbdami grupė-
se kreidelėmis ant asfalto per 20 minučių nupieš 2 metrų skersmens Lie-
tuvos nacionalinės euro monetos pusę, kurioje bus pavaizduotas 12 pen-
kiakampių žvaigždučių elementas.

Ugdomos mokinių kompetencijos 
asmeninė, socialinė, kultūrinė, mokėjimo mokytis, komunikavimo.

Integracija ir diferenciacija 
Pamokos turinys integralus, atitinka šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos 

ypatybes. atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus mokytojas arba 
grupės nariai vieni kitiems teikia pagalbą. aiškios sąsajos su realiu gy-
venimu. nagrinėjant šią temą ugdomi įvairūs dailės, pasaulio pažinimo, 
matematikos ir verslumo dalykiniai gebėjimai. integruotos ikt sudaro 
galimybę supažindinti mokinius su jų amžiui skirtomis nuorodomis infor-
macijai rasti.

Metodai
klausimai-atsakymai, kritinis mąstymas, grupinis darbas, kūrybinė už-

duotis, demonstravimas. 
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Pamokos eiga
• Burtų keliu mokiniai išsitraukia euro monetą. Pagal monetų nomi-

nalus susėda į penkias grupes.
• Pamokos uždavinio skelbimas ir išsiaiškinimas.
• klausimų-atsakymų pagalba prisimenama, kas yra vaizduojama 

įvairių valstybių euro bendrojoje pusėje ir kas – nacionalinėje pu-
sėje, koks yra privalomas elementas.

• kiekviena grupelė pasitaria ir priima sprendimą, pagal kurį eskizą 
pieš, išsirinks vieną Lietuvą garsinantį simbolį. 

• supažindinama su vertinimo kriterijais.
• kiekvienai grupei mokyklos kieme skiriamas asfalto plotas. moki-

niai 20 minučių kreidelėmis ant asfalto piešia 2 metrų skersmens 
Lietuvos nacionalinės euro monetos pusę. 

• internete demonstruojama Lietuvos nacionalinės monetos pusės 
pavyzdžiai ir pasakojama apie Lietuvos išleistas eurų monetas, kas 
jose bus vaizduojama. 

• mokiniai skatinami apibendrinti savo patirtį, pasakoti apie savo 
kūrybinius sumanymus, paaiškinti, ką ir kaip norėjo pavaizduoti, 
pagal kriterijus aptarti darbo meninę, istorinę vertę, išsakyti, kas 
pasisekė, o kas – ne. Įvertinamas grupinis darbas interaktyvioje 
lentoje.

• visiems mokiniams už pamokos uždavinio įgyvendinimą, aktyvų 
dalyvavimą pamokoje, už bendradarbiavimą grupėje padėkojama 
žodžiu, po pamokos į elektroninį dienyną įrašomi individualūs pa-
siekimai dirbant grupėje. 

• tik norintiems mokiniams pasiūloma piešimo programa Paint arba 
Tux Paint nupiešti Lietuvos nacionalinės euro monetos pusę.

Rezultatas
mokiniai pagal pasirinktą vieno iš grupės narių pieštų žymiausių Lie-

tuvos objektų eskizų, dirbdami grupėse kreidelėmis ant asfalto per 20 
minučių nupiešė 2 metrų skersmens nacionalinės euro monetos pusę, ku-
rioje bus pavaizduotas 12 penkiakampių žvaigždučių elementas.

Šioje pamokoje klausimų-atsakymų pagalba prisiminta, kad euro mo-
netų viena pusė yra vienoda visoms šalims, kita – skirtinga; kad kiekvie-
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na valstybė narė pati pasirenka jai patikėtos euro monetų pusės dizainą; 
kad euro monetų pusėje privalo būti 12 žvaigždučių elementas.

mokiniai naudojant ikt buvo supažindinti su planuojamomis išleisti ir 
kaldinti Lietuvos eurų monetomis, nacionalinės monetų pusės simboliu – 
valstybės herbu vyčiu.

vaikai demonstravo gebėjimą priimti sprendimus. jie turėjo apsispręs-
ti dėl vieno galutinio varianto eskizo, apsvarstyti, pagrįsti argumentais ir 
faktais, kodėl jis tinkamiausias. mokiniai ieškojo tinkamų sprendimo būdų, 
kokius simbolius, geriausiai atspindinčius Lietuvą, architektūros paminklus 
ar žymius žmones pavaizduoti nacionalinės euro monetos pusėje. 

5.2. Integruotos dailės ir technologijų pamokos planas

Arūnė Janulevičienė 
VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Tema. Klasė: koliažas „vartotojas“. 4 klasė.

Uždavinys: remdamiesi mokytojos aiškinimu, diskutuodami, dirbdami 
porose ir individualiai, teisingai paaiškins sąvokas vartotojas, prekė, pa-
slauga, sukurs koliažą ir pagal aptartus kriterijus jį pristatys draugams.

Kompetencijos: socialumo, komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo.

Integracija: Pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, lietuvių kalba, 
matematika.

Diferenciacija: Pagal užduotį, pagal skirtingus mokymosi metodus ir 
paramos poreikius.

Metodai: aiškinimas, demonstravimas, diskusija, „minčių lietus“, dar-
bas poroje, individualus darbas

Pamokos eiga:
• matematikos pamokoje braižytos diagramos prisiminimas ir apta-

rimas (1 priedas). 
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• Pamokos uždavinio skelbimas.
• sąvokų aiškinimas. diskusija apie vartotojus, prekes ir paslaugas.
• darbo koliažo technika aiškinimasis, aptarimas, skaidrių demons-

travimas.
• koliažo kūrimas. individuali, savarankiška mokinių veikla.
• diskusija apie prekių ir paslaugų kokybę. 
• Gyvenimiškos situacijos aiškinimasis. diskusija.
• vartotojų teisės. jas ginančių institucijų trumpas pristatymas.
• Pamokos apibendrinimas, refleksija.
• Įvertinimas, įsivertinimas.

Rezultatas: visi mokiniai sukurs, dauguma pristatys, pakomentuos ir 
pagal iš anksto aptartus kriterijus įvertins bei įsivertins koliažus tema 
„vartotojas“.

5.3. Technologijų pamokos planas

Daiva Pangonienė
Alytaus r. Ūdrijos pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja

 Tema. Klasė: verslo organizavimas. 4 klasė. 2 pamokos.
 
Uždaviniai: žinos ir suvoks tris ekonomikos klausimus: ką gaminti? 

kam gaminti? kaip gaminti?, parduos bent vieną verslo idėją, už gautas 
pajamas įsigis išteklių prekėms gaminti, pagamins prekes ir sėkmingai jas 
parduos.

Kompetencijos: Pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybin-
gumo, asmeninės.

Integracija: integruoti pasaulio pažinimo, technologijų, matematikos 
ir ekonomikos dalykai.

Diferenciacija: užduotys diferencijuojamos atsižvelgiant į klasės mo-
kinių gebėjimus. naudojant grupinio darbo metodą mokiniai suskirstomi 
į grupes (galima patiems leisti pasirinkti komandos narius).
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Metodai: aiškinimas, grupinis darbas, diskusija, „minčių lietus“ (mo-
kiniai siūlo idėjas ir išrenkamos geriausios), darbas grupėse.

Pamokos eiga:
• naudojant grupinio darbo metodą mokiniai suskirstomi į grupes 

(galima patiems leisti pasirinkti komandos narius).
• mokiniams paaiškinama, kad klasėje įsikuria idėjų bankas ir prie-

monių parduotuvė.
• komandų nariams paaiškinama, kad idėjų banke jie galės įsigyti 

pinigų. už vieną verslo idėją gaus vieną imitacinį pinigėlį. už 
užsidirbtus pinigėlius komandos galės įsigyti priemonių prekių ga-
mybai. Priklausomai nuo to, kiek pinigėlių užsidirbs, tiek ir prie-
monių galės įsigyti. viena prekė kainuoja vieną pinigėlį.

• mokiniai siūlo verslo idėjas ir už vieną idėją gauna pinigėlį.
• vėliau paaiškinama mokiniams, kad iš įsigytų priemonių jie pasi-

gamins gaminius, kuriuos parduos mugėje.
• Įsigijus pinigėlių, komandoms siūloma suskaičiuoti pinigėlius ir 

apsvarsčius pasirinkimo galimybes, naudojant „minčių lietaus“ me-
todą, pasirinkti gamybos sritį, sukurti įmonės pavadinimą, pasiskirs-
tyti atsakomybėmis, sukurti gaminio apipavidalinimą, nustatyti 
kainą ir sukurti gaminio reklamą.

• komandos iš savo įsigytų medžiagų gamina gaminius, pvz., žais-
liukus, gėlytes, sages, papuošalus ir pan.

• Gaminant komandoms aiškinama, kad jos turi nustatyti gaminio 
kainą atsižvelgiant į priemonių kainą, pagaminimo laiką, pardavimo 
sąnaudas.

• Baigus gaminti mokiniai pagal šiuos kriterijus nustato savo gaminių 
kainas, gražiai apipavidalina gaminius ir sukuria gaminio reklamą.

• savo sukurtus gaminius jie parduos mugėje.

Rezultatas: mokiniai žino ir suvokia tris ekonomikos klausimus: ką 
gaminti? kam gaminti? kaip gaminti? ir šias žinias taiko, praktiškai kur-
dami verslo idėjas, gamindami bei parduodami prekes. 
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5.4. Technologijų pamokos planas

Rima Pivoriūnienė
rokiškio r. Kriaunų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tema. Klasė: nerti gaminai buitinėje aplinkoje. nerta dovanėlė – 
mobiliojo telefono krepšelis. 4 klasė 

 1 pamoka (jei mokiniams sunkiau sekasi – 2 pamokos).

Sąvokos, metodai: darbo organizavimas, pasidalijimas. Praktinis dar-
bas, darbas grupėse, demonstravimas, diskusija.

Pamokos uždaviniai: taupiai naudodami antrines žaliavas (naudotus 
siūlus) nuners mobiliojo telefono krepšelį.

Mokymosi aplinka ir priemonės: Pamoka vyksta klasėje. 

Priemonės: naudoti siūlai, vąšelis, žirklės.

Pamokos eiga: Įvadinė pamokos dalis. vyksta pokalbis-diskusija „ar 
galima panaudoti nusibodusio ar suplyšusio megztinio siūlus?“ mokiniai 
reiškia savo mintis. vieni sako, kad galima, kiti abejoja. 

Pasakomas pamokos uždavinys: taupiai naudodami antrines žaliavas 
(naudotus siūlus), nusinersite mobiliojo telefono krepšelį. 

mokiniai sako, kad idėja gera, nes beveik kiekvienas turi telefonus ir 
nori juos apsaugoti.

mokytoja klausia: kiek išleistumėte pinigų nunėrę dėklą iš nenaudo-
jamo megztuko?

mokiniai atsako, kad nieko neišleis, nes nereikės pirkti siūlų, o ir 
karoliukų ar įdomesnių sagų taip pat galima prisirinkti.

Pagrindinė pamokos dalis. mokytoja paaiškina, kaip bus neriamas 
telefono krepšelis. Prisimenami žemas ir aukštas nėrimo stulpeliai. išsi-
aiškinama, kelių akelių reikia nunerti dėklo pradžiai. mokytoja paaiškina 
vertinimo kriterijus, darbeliai bus vertinami už originalumą, nerimo stul-
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pelių taisyklingumą. mokytoja suskirsto mokinius grupėmis, kad šalia 
silpnesniųjų (tų, kuriems sunkiau sekasi nerti vąšeliu) būtų stipresniųjų 
mokinių, kurie galėtų padėti. vyksta praktinis darbas. mokytoja konsul-
tuoja, padeda, kam sunkiausia sekasi, pagiria, padrąsina.

Baigiamoji pamokos dalis. mokytoja vertina užbaigtus darbelius, 
organizuojama darbelių parodėlė. mokiniai aptaria savo pagamintus dar-
belius, pasako, kas geriausiai pavyko, kas sekėsi sunkiausiai, ką darytų 
kitaip. aptariamas daikto naudingumas verslumo atžvilgiu. mokytoja 
paklausia mokinių, kaip galima būtų užsidirbti, neriant tokius telefonų 
dėklus.

Įvardijamos galimybės, kaip panaudoti telefonų dėklus: parduoti ka-
ziuko mugėje, dovanoti draugams, artimiesiems. taip yra sutaupoma, nes 
dovanos nereikia pirkti, o savo rankomis pagaminta dovanėlė bus daug 
mielesnė ir nuoširdesnė. su mokiniais aptariama, kaip dėklus galima 
dekoruoti įvairiomis priemonėmis (sagomis, karoliukais, kaspinėliais ir 
pan.)

Rezultatas: mokiniai iš panaudotų siūlų vąšeliu nuners mobiliojo 
telefono krepšelį, gebės pateikti idėjų, kaip originaliai papuošti savo ga-
minį, gebės tinkamai atrinkti darbo priemones, atlikus darbus susitvarky-
ti darbo vietą.

Mokinių pažangos vertinimas (įsivertinimas): mokiniai vertinami 
už originalumą, nėrimo stulpelių taisyklingumą.

organizuojama parodėlė. mokiniai įsivertina pasakydami, kas sekėsi 
lengviausiai, o kas sunkiau.

Temos tęstinumo, plėtojimo galimybės: Papuošti pagal savo skonį 
ir galimybes, naudojant sagas, karoliukus, nereikalingus drabužius.
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5.5. Technologijų pamokos planas

Rita Antanavičienė
VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pamokos tema. Paveikslas-dovana mamai.

Klasė: 3 klasė.

Uždavinys: remdamiesi mokytojos aiškinimu ir kitose pamokose 
gautomis žiniomis, gebės individualiai pagaminti (nupiešti, suvelti) tvar-
kingą, estetišką, originalų paveikslėlį, apskaičiuoti jo kainą bei sukurti 
jam reklamą.

Kompetencijos: informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbia-
vimo, saviraiškos, iniciatyvumo, kūrybiškumo, orginalaus mąstymo, as-
meninė – teigiamas savęs vertinimas, pasitikėjimas savimi, jėgų sutelkimas 
siekiant užsibrėžtų tikslų.

Integracija ir diferenciacija: Į dailės technologijų pamoką integruo-
jamos ekonomikos sąvokos. diferencijuojamos užduotys. vieni mokiniai 
patys savarankiškai kuria eskizą, kiti ieško pavyzdžių internete, knygose, 
dar kitiems duodami jau paruošti eskizai. mokiniai patys pasirenka, kokia 
technika nori atlikti darbelį.

Metodai: Pokalbis, diskusija, individualus darbas, darbas grupėse, 
praktinė veikla, veiklos aptarimas, apibendrinimas.

Pamokos trukmė: 90 min. (2 pamokos).

Pamokos eiga:
1.  Pakartojame, į kokius svarbiausius klausimus turi atsakyti gamin-

tojas, prieš pradėdamas produkto gamybą.
2.  trumpas pakalbis apie reklamą, jos tikslus ir būdus.
3.  uždavinio skelbimas.
4. mokiniai pasirenka, kokia technika atliks darbelį. Pokalbis apie 

taupų žaliavų naudojimą.
5. eskizo piešimas.
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6. Paveikslo vėlimas ar piešimas.
7. išteklių lentelės užpildymas. 
8. sukurto darbelio kainos skaičiavimas.
9. reklamos kūrimas ir pristatymas.

10. sukurtų darbelių paroda.
11. mokinių pažangos vertinimas/įsivertinimas.

Rezultatas: mokiniai pagamins paveikslą – dovanėlę mamai, sukurs 
jam reklamą, apskaičiuos prekės kainą, supras ir paaiškins, kad jie, ga-
mindami dovaną mamai, naudojo išteklius ir tapo gamintojais.

5.6. Integruotos verslumo ugdymo 
dailės ir technologijų pamokos planas

Rita Grinevičienė
Kupiškio r. noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 

pradinių klasių vyresnioji mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui

Pamokos tema: drabužių margumas. 1 klasė

Dalykas: dailė ir technologijos. 

Sąvokos: Prekė, gamintojas, vartotojas, ištekliai, ekonominės veiklos 
klausimai: ką gaminti? kaip gaminti? kam gaminti?

Pamokos uždavinys: supažindinus su modelių agentūros reikalavi-
mais, naudojantis akvarele ir vaškinėmis kreidelėmis ant piešimo lapo 
nupieš marškinėlius ir juos išmargins. atliekant užduotį supras tris pa-
grindinius ekonominės veiklos klausimus.

Metodai: aiškinimas, pokalbis, demonstravimas, stebėjimas, kūrybinis 
darbas.

Priemonės: Baltas a4 formato piešimo lapas, paprastas pieštukas, 
akvarelė, vaškinės kreidelės, trys skirtingo storio teptukai, servetėlės, pa-
teiktis, marškinėlių trafaretas, kortelės su skaitmenimis nuo 1 iki 7 (kiek-
vienam mokiniui), geltonos kortelės (kiekvienam mokiniui).
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Pamokos eiga: Įžanginė dalis. mokytojas pasakoja, kad viena mo-
delių agentūra ieško dizainerių arba gamintojų, kurie gali sukurti įdomius 
šiuolaikiškus marškinėlius pradinių klasių mokiniams. taigi jus visi šioje 
pamokoje esate dizaineriai arba gamintojai. dalyvaujate atrankoje dėl 
marškinėlių užsakymo. marškinėliai bus atrinkti tų dizainerių (gamintojų), 
kurie bus originaliausi, išradingiausi, spalvingiausi, patrauklūs pradinių 
klasių mokiniams. Pagal geriausiai sukurtą marškinėlių piešinį bus siuva-
mi marškinėliai dėvėjimui. su mokiniais aptariami 3 pagrindiniai gamin-
tojo klausimai: ką gaminti? kaip gaminti? kam gaminti? 

Mokinių veikla pamokoje 
mokiniai pamokoje dirba individualiai. jiems teikiama individuali pa-

galba. specialiųjų poreikių mokiniams pamokoje individualizuoti užduo-
ties nereikia. mokinių darbai paliekami ant stalų, kad džiūtų.

Vertinimas
mokiniams pasiūloma savo darbą įvertinti. ant kiekvieno mokinio 

stalo yra kortelės su skaitmenimis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prie savo darbo 
mokiniai padeda kortelę su skaitmeniu. kortelėje esantis skaitmuo rodo, 
kaip pats mokinys įvertino savo darbą.

mokytojas apibendrina mokinių darbus. ką gaminome per šią pamoką? 
kaip sekėsi išmarginti marškinėlius? kuo naudojotės margindami marš-
kinėlius? kas dėvės jūsų margintus marškinėlius? ar marškinėliai yra 
įdomūs ir šiuolaikiški? kodėl taip manote? ar patys juos norėtumėte 
pirkti ir dėvėti? Padiskutavus su mokiniais primenama, kad kuriant bet 
kokią prekę visi gamintojai turi atsakyti į tris pagrindinius klausimus: ką 
gaminti? kaip gaminti? kam gaminti?

visiems mokiniams išdalijami geltoni lapeliai. mokytojas paaiškina, 
kad dabar jie yra pirkėjai (vartotojai). mokiniai turi nuspręsti, kuriuos 
marškinėlius jie norėtų pirkti ir dėvėti. Prie to piešinio su išmargintais 
marškinėliais jie padeda geltoną lapelį.
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5.7. Dailės ir technologijų pamokos planas 

Vilmantė Bilevičienė
panevėžio r. raguvos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tema: kuprinės pakabučio gaminimas.

Klasė: 2 klasė.

Dalykas: dailė ir technologijos.

Uždavinys: mokiniai, naudodami gamtinius (vilną) ir kitus išteklius, 
pagamins prekę nuvels po kamuoliuką arba po kūbelį, papasakos prekės 
gamybos procesą (eigą).

Priemonės: Porolonas, vilna, vėlimo adatos, siūlai, metalinis žiedelis, 
kainų lapeliai.

Metodai: demonstravimas, aiškinimas, savarankiškas darbas, darbas 
porose.

Sąvokos: Gamtiniai ištekliai, gamintojas, vilna, vėlimo adata.

Bendrosios kompetencijos: komunikavimo – pristato savo darbelį, 
diskutuoja. kūrybingumo – darbelio spalvingumas. socialinė – mokosi 
bendradarbiaudami, yra atsakingi, saugiai dirba. asmeninė – pasitiki          
savimi. 

Mokymosi aplinka: klasė.

Motyvacija: mokytojos veltų daiktų paroda. komentarai.

Vertinimo kriterijai: darbelio originalumas, funkcionalumas, taupus 
medžiagų naudojimas.
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Veikla 

Mokinių Mokytojo Laikas Vertinimas
1. stebi.

2. klauso.

3. stebi.

4. Pasirenka 
 priemones.

5. dirba savarankiškai – 
velia.

6. Pedagoginė 
 pertraukėlė.

7. savarankiškas darbas – 
baigia velti.

8. darbas porose – kon-
sultacijos, kaip papuošti 
gaminį, kokią kainą 
nustatyti.

9. savarankiškas darbas – 
puošia karoliukais, kitos 
spalvos vilna, siūlais, 
prikabina žiedelį, kainą.

10. eksponuoja savo 
 darbus.

11. apibendrinimas – 
 kiekvienas mokinys 

pristato ir pakomentuo-
ja savo darbelį.

1. demonstruoja savo 
darbus.

2. skelbia temą ir 
uždavinį.

3. Pristato priemones.

4. Padeda pasirinkti 
priemones.

5. Parodo, konsultuoja, 
padeda.

6. Pedagoginė 
pertraukėlė.

7. konsultuoja, 
padeda.

8. konsultuoja, 
koreguoja.

9. Padeda papuošti, 
pataria.

10. Padeda sukabinti.

11. apibendrina – 
grįžta prie temos ir 
uždavinio – baigia 
pamoką.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

15 min.

1 min.
 

10 min.

1 min.

5 min.

2 min.

5 min.

komentarai

skatinimas

Pagyrimas

Įsivertinimas 

Rezultatas. mokiniai naudodami išteklius pagamino prekę – nuvėlė 
po kamuoliuką arba po kūbelį. išvardija, kokius išteklius naudojo. Papa-
sakoja prekės gamybos procesą.
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5.8. Integruotos technologijų 
ir matematikos pamokos planas

Sandra Vaičiulienė
panevėžio r. raguvos gimnazijos Šilų skyriaus pradinių klasių mokytoja

Tema: „knygų skirtukai“. 2–4 klasės (2 pamokos).

Uždavinys: naudodamiesi mokytojos pateiktomis priemonėmis gebės 
pagaminti knygų skirtukus nauja technika ir pagamins bent po tris, atliks 
kaštų, pajamų ir pelno apskaičiavimus.

Kompetencijos: ugdyti iniciatyvumo, kūrybingumo, verslumo kom-
petenciją. Pasitelkus vaizduotę drąsiai generuoti įvairias idėjas, jas pritai-
kyti nestandartinėse situacijose.

Integracija: integruoti matematikos, technologijų ir ekonomikos da-
lykai. atlikdami užduotis mokiniai suvokia matematikos reikalingumą gy-
venime, geriau įsisavina teorinę medžiagą, gali pamatyti realų rezultatą.

Diferenciacija: užduotys diferencijuojamos atsižvelgiant į skirtingus 
klasės mokinių gebėjimus. vieni mokiniai skirtukus gamina savarankiškai, 
kiti dirbdami poromis, treti – padedant mokytojai. svarbiausia, kad kiek-
vienas mokinys pajustų sėkmę, įgytų kompetencijų, gebėtų tinkamai pa-
naudoti išmoktą techniką, būtų aktyvus ugdymo proceso dalyvis ir per 
pamoką pagal savo išgales pasigamintų nors keletą skirtukų.

Metodai: aiškinimas, demonstravimas, pokalbis, diskusija, darbas 
grupėse, individualus darbas. 

Pamokos eiga
• Pokalbis apie knygų skirtukus. Pateikties „darbeliai iš antrinių me-

džiagų“ demonstravimas. 
• temos skelbimas.
• darbo užduoties aiškinimas. 
• savarankiškas darbas – knygų skirtukų kūrimas. 
• sukurtų kompozicijų klijavimas. 
• darbų demonstravimas – darbai kabinami prie stendo.
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• Gamybos sąnaudų, galimų pajamų ir pelno apskaičiavimas.
• apibendrinimas, vertinimas.

Rezultatas: mokiniai, naudodami antrines žaliavas, pagamina prekes – 
knygų skirtukus, geba apskaičiuoti jų gamybos kaštus. nustatę prekės par-
davimo kainą, apskaičiuoja tikėtiną pelną. diskutuoja, kaip gali būti paskirs-
tomos pagamintos prekės (parduodant, dovanojant artimiesiems, draugams, 
mokyklos bibliotekai ir kt.). Papasakoja, kaip galima panaudoti antrines 
žaliavas ir saugoti aplinką. 

5.9. Integruotos verslumo ugdymo dailės 
ir technologijų pamokos planas

Ina Klimaitienė
Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pamokos tema: „segtukai-primintukai“.

Klasė: 3 klasė. 

Pamokos trukmė: 90 min. (2 pamokos po 45 min.).

Pamokos uždavinys: Laikydamiesi pagrindinių mainų taisyklių, gru-
pinio darbo metu gebės išmainyti bent keturias priemones, kurias prak-
tiškai panaudoję gebės pagaminti segtukus-primintukus, laikydamiesi ori-
ginalumo, estetiškumo ir praktiškumo principų. 

Kompetencijos: socialumo, komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo.

Integracija: Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, dailė ir technologijos.

Diferenciacija: atsižvelgiama į skirtingus klasės mokinių gebėjimus 
ir patirtį, akcentuojamas kūrybiškumas, originalumas.

Metodai: žodinio dėstymo metodas; kritinio mąstymo metodas; de-
monstravimas; diskusija; grupinis darbas; individualus darbas; „apskrito-
jo stalo“ metodas.
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Priemonės: ikt (kompiuteris, projektorius); mediniai skalbinių seg-
tukai; įvairus spalvotas popierius; pieštukiniai klijai; žirklės; įvairūs puo-
šimo elementai (puošnūs blizgučiai, lipdukai ir pan.).

Pamokos eiga:
• orientavimas (sudominimas). mokytoja užduoda klausimus, kurie 

skatina mokinius diskutuoti užmaršumo tema, padeda suprasti už-
maršumą kaip rimtą problemą. siekia mokinius sudominti proble-
ma ir ieškoti sprendimo būdų. Pasiūlomas vienas iš sprendimo 
būdų – pagaminti segtukus-primintukus.

• skelbiama pamokos tema, tikslas, uždaviniai.
• darbo organizavimas. mokytoja skelbia neįprastą darbo pobūdį. 

mokiniai pasiskirsto į komandas. jos sugalvoja komandos pavadi-
nimą, atsižvelgiant į turimas ant stalo priemones. kiekviena ko-
manda turi tik vienos rūšies priemones. mokytoja dar kartą prime-
na pamokos tikslą. mokiniai išsikelia problemą – kaip pagaminti 
segtuką-primintuką, jei turi tik, pvz., žirkles? kitos komandos turi 
kitų reikalingų daiktų, bet neturi žirklių. kaip elgtis? aptariamos 
idėjos, kilusios diskusijos metu.

• demonstruojama pateiktis apie Lietuvos iškasenų mainus. skaidrės 
padeda mokiniams suvokti, kad mainai praverčia tiek versle, tiek 
kasdieniame gyvenime.

• mokytoja prašo mokinių suformuluoti tolesnę komandos darbo eigą, 
sukurti „verslo planą“.

• aptariama darbo eiga, pradedami mainai, startuoja gamyba.
• komandos ruošiasi pristatyti savo veiklą, narių naudingumą, darbo 

našumą. išrinkti nariai pristato pagamintą segtuką-primintuką, jį 
reklamuoja, siekia išskirti iš kitų komandų darbų.

• aptariamas gautas rezultatas. apibendrinama pamoka, įsivertinama, 
įvertinama, organizuojama paroda.

Laukiamas rezultatas: mokiniai susipažins su verslo dalimi – mai-
nais. kūrybiškai, netikėtai, įdomiai, originaliai atliks nurodytą užduotį. 
diskutuos apie pagaminto daikto reikalingumą, realizavimą, gebės įžvelg-
ti šios idėjos pelningumą. analizuos gaminio savikainą ir pardavimo kai-
ną bei galimą pelną, jei tokių segtukų-primintukų pagamintų daugiau.
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5.10. Technologijų pamokos planas

Jolanta Vasilevskienė
Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pamokos tema: Buitinių atliekų panaudojimas – lauko gėlių vazo-
nėlis-batas. 

Klasė: 4 klasė (2 pamokos).

Uždavinys: susipažinę su gamtiniais, darbo ir kapitaliniais ištekliais 
gebės pasigaminti lauko vazonėlį-batą, panaudodami bent tris tarpinius 
(perdirbamus) išteklius.

Kompetencijos: socialumo, komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo.

Integracija: statistika, matematika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba.

Diferenciacija: akcentuojamas kūrybingumas, kūrybos laisvė. atsi-
žvelgiant į skirtingus klasės mokinių gebėjimus padedama kūrybinio pro-
ceso metu.

Metodai: diskusija, aiškinimas, demonstravimas, grupinis darbas, in-
dividualus darbas, ikt.

Pamokos eiga:
1. namų darbų „mūsų šeimos buityje panaudotos pakuotės“ suvesti-

nės aptarimas.
2. filmuotos medžiagos demonstravimas ir aptarimas.
3. naujų sąvokų aiškinimas.
4. darbas grupėse, rezultatų pristatymas. 
5. Gamybinis-kūrybinis procesas. 
6. Pamokos apibendrinimas.
7. Perspektyvos aptarimas, darbo tęstinumo galimybių aptarimas.
8. Įvertinimas, įsivertinimas.

Rezultatas: susipažinę su gamtiniais, darbo ir kapitaliniais ištekliais, 
mokiniai pasigamins lauko gėlių vazonėlį-batą, panaudoję bent tris tarpi-
nius (perdirbamus) išteklius.
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5.11 Integruotos dailės-technologijų ir verslumo pagrindų 
pamokos planas – integruotos dienos tęsinys

(integruota ir su lietuvių k., pasaulio paž.)

Jurga Padūmytė Matuliauskienė
Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinės mokyklos vyr. mokytoja

Tema: seniau–dabar–ateityje.

Pamokos tema: ateities spalvos.

Klasė: 1 klasė.

Dalykas: dailė ir technologijos.

Uždaviniai: 
1. remiantis lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamokose gautomis ži-

niomis mokiniai gebės įvardyti 2–3 svarbiausius žmonių gyvenimo 
pokyčius, susijusius su vaikų artimiausia aplinka.

2. naudodami akvarelę ir kitas piešimo priemones, vaikai nupieš, kaip 
įsivaizduoja savo ateitį.

Kokios mokinių kompetencijos bus ugdomos:
• kūrybingumo – vaizduotės, estetinės nuovokos, jautrumo spalvai, 

formai ugdymas.
• komunikavimo – žodinės, vaizdinės, simbolinės informacijos pri-

ėmimas ir perdavimas žodžiais, simboliais, vaizdiniais.
• socialumo – gyvenimo ir buvimo kartu ugdymas.

Integracija ir diferenciacija: tarpdalykinė integracija: nagrinėjant 
temą „seniau-dabar-ateityje“ stengiamasi ugdyti įvairius dalykinius gebė-
jimus, mokinio mąstymo galias, kalbinę, vaizdinę raišką, estetinę nuovo-
ką. ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į individualias vaiko 
psichikos savybes: gebėjimą sutelkti ir paskirstyti dėmesį, emocijas, mąs-
tymo tempą.

Metodai: stebėjimas, individualus ir grupinis darbas, diskusijos, „kū-
rybinės dirbtuvės“.
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Pamokos eiga:
Prieš savaitę sudaromas stebėjimų lapas, kuriame mokiniai fiksuoja, kas 

pasikeitė klasės aplinkoje per savaitę. mokytoja inicijuoja pokyčius. Pasau-
lio pažinimo pamokoje stebėjimas apibendrinamas, išsiaiškinamos sąvokos 
„vakar“, „šiandien“, „rytoj“. mokiniai atlieka savo laiko planavimo užduo-
tis. Lietuvių k. pamokoje mokosi skirti įvykius, vykstančius skirtingu laiku, 
skaito tekstą „marsiečiai“, atlieka užduotis, skatinančias vaizduotę.

Intriga: „Šimtakojų“ užduotis skirta sudominti ir apibendrinti lietuvių 
kalbos ir pasaulio pažinimo pamokose gautą informaciją, kaip keičiasi 
žmonių gyvenimas. 

Užduotis: išgirdus žodį ar žodžių junginį nusakyti jo laiką (praeitis, 
dabartis, ateitis).

Probleminiai klausimai: skatina gebėjimą kritiškai-logiškai mąstyti, 
perduoti ir priimti žodinę informaciją, pagrįsti savo nuomonę.

Kūrybinė veikla: Pamoka skirta lavinti vaizduotę ir išreikšti ją spal-
vomis, dėmėmis, linijomis. 

vaizduotės skatinimas naudojant vaizdines ir garsines priemones (ke-
lionė „laiko mašina“). siekiama, kad mokiniai stengtųsi kūrybiškai mąs-
tyti, drąsiai keltų originalias idėjas. mokiniai, atlikdami kūrybinę užduo-
tį, įgis pasitikėjimo, atras įdomių kūrybinių sprendimų, jaus pasitenkinimą 
savo darbu.

Užduotis: nupiešti ateities spalvas.

Refleksija: mokiniai apžiūri vieni kitų darbus, norintys vaikai komen-
tuoja savo piešinius. tikimasi įžvelgti mokinių verslumo įgūdžių užuo-
mazgų. siekiama, kad mokiniai gebėtų drąsiai perduoti ir pagarbiai pri-
imti žodinę bei vaizdinę informaciją. 

Laukiamas rezultatas: Praktinėje veikloje taikant parengtas užduotis 
tikimasi įžvelgti mokinių verslumo įgūdžių užuomazgų. atlikdami kūrybinę 
užduotį, mokiniai įgis pasitikėjimo, atras įdomių kūrybinių sprendimų, jaus 
pasitenkinimą savo darbu. Gebės drąsiai perduoti ir pagarbiai priimti žodi-
nę bei vaizdinę informaciją, puoselės teigiamą požiūrį į save ir kitus.
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5.12. Technologijų ir etikos pamokos planas

Rita Rimšelienė
Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

 
Pamokos tema: dygsniai. 

Klasė: 3 klasė.

Sąvokos: išteklius, stygius.

Mokymosi uždaviniai: Bendraudami ir bendradarbiaudami su klasės 
draugais suformuluos bent du pasiūlymus problemai spręsti. 

remdamiesi įgytomis žiniomis ir asmenine patirtimi savais žodžiais 
paaiškins sąvokas „išteklius“ , „stygius“.

aptarę porose racionaliausią lopo prisiuvimo būdą, paprastais dygs-
niais savarankiškai prisiūs bent vieną lopą bei gebės paaiškinti prisiuvimo 
procesą.

Mokymosi aplinka, priemonės: veikla numatyta 2 pamokoms. Prie-
monės: audinio skiautės, atnaujintini vaikiški marškinėliai, lipnūs lapeliai, 
dideli popieriaus lapai, siūlai, adatos, didžioji idėjų lenta, sprendimų lenta.

Metodai: idėjų ieškojimo, refleksijos, kūrybinio mąstymo, vaidybinė 
situacija, „minčių lietus“.

Pamokos eiga: mokinių grupelė pasiruošia vaidybinę situaciją. moki-
niai suskirstyti į grupes po 4–6 (po vieną mokinį iš grupės dalyvauja vai-
dybinėje situacijoje).

iš anksto pasirengę mokiniai (keturi) suvaidina situaciją „Pasiruošimas 
kūno kultūros pamokai“ (vaikai vaidina pasiruošimo kūno kultūros pa-
mokai sceną, kurios metu vienam mokiniui įplyšta, prairsta sportiniai 
marškinėliai. ką daryti?).

vaidinę mokiniai grįžta į savo grupes. mokytojas pasiūlo individualiai 
lipniuose lapeliuose užrašyti pasiūlymą problemai spręsti. Patariama moki-
niams užsimerkti ir pabandyti įsivaizduoti pačius netikėčiausius siūlymus.

kiekvienas mokinys eina prie iš anksto parengtos „didžiųjų idėjų“ 
lentos ir pasako savo siūlymą. mokytojas pasiūlo pasikartojančias mintis 
grupuoti.
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tikėtina, kad mokiniai pasiūlys suirusį drabužį užlopyti, užadyti... tuomet 
mokytojas pristato pamokos uždavinius ir paprašo mokinių grupėje apžiūrė-
ti tekstilės medžiagų skiautes bei pafantazuoti, kokį neįprastą lopą galima 
būtų sukurti iš turimų audinio skiaučių. aptariama sąvoka „ištekliai“.

savo siūlymus mokiniai nupiešia lipniuose lapeliuose, kuriuos patal-
pina „sprendimų lentoje“. aptarus mokinių mintis pasiūloma darbo la-
puose suprojektuoti, pavaizduoti atnaujintą drabužį ( drabužio trafaretas 
pateiktas dideliuose lapuose).

diskutuojant išsiaiškinama „stygiaus“ sąvoka.
mokytojas pasiūlo mokiniams porose aptarti racionaliausią lopo pri-

siuvimo būdą, naudojamus dygsnius.
naudojantis turimomis priemonėmis mokiniai individualiai prisiuva 

lopą.
 atnaujinti drabužiai eksponuojami. mokiniams pasiūloma neįprastai 

pakabinti drabužius (paneigiant įprastą pakabinimo būdą).

Rezultatai: Bendraudami ir bendradarbiaudami su klasės draugais sufor-
mulavo siūlymus problemai spręsti. remdamiesi įgytomis žiniomis ir asme-
nine patirtimi savais žodžiais paaiškino sąvokas „išteklius“, „stygius“.

aptarę porose racionaliausią lopo prisiuvimo būdą, paprastais dygsniais 
savarankiškai prisiuvo lopą bei paaiškino prisiuvimo procesą.

Mokinių pažangos vertinimas: mokiniams pateikiama veiklos įsi-
vertinimo kortelė, kurią jie užpildo.

5.13. Tarptautinės verslumo savaitės organizavimas 
Vilniaus r. Buivydiškių pradinėje mokykloje

Jūratė Masiulienė
Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Verslumo savaitės tikslas – jau mokyklos suole pradėti ugdyti kūry-
bišką, naujovėms imlų jauną žmogų. Į švietimo programose prioritetu pa-
skelbtą verslumo ugdymą projekto rengėjai pažvelgė kitaip, neįprastai ir 
kūrybiškai: siūlomos veiklos užtikrino ne tik mokinių susidomėjimą ir įsi-
traukimą, bet ir aktyvų mokyklų bei socialinių partnerių bendradarbiavimą.
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organizuojant tarptautinę verslumo savaitę mokykloje buvo kuriami 
stendai, rašomi rašinėliai verslumo tematika. vyko diskusijos temomis: 
„kaip tapti sėkmingu?“, „kūrybiškumo skatinimo būdai visuomenėje“. Idė-
jos konkursas „naujadaikčiai 2011“ – kūrėme Naujadaikčių parodą – 
sukurti iš senienų naujoviški daiktai buičiai, mokymuisi, laisvalaikiui. or-
ganizavome akciją „sukurk taupymo idėją“, kurios metu mokinių šeimos 
kūrė ir pristatė taupymo idėjas.

rašėme pasaką tema „Pasaka ne pasaka apie sėkmę“. organizavome 
susitikimą su verslo atstovais – sėkmingais verslininkais, kurie jaunajai 
kartai papasakojo savo sėkmės istoriją, pasidalijo idėjomis, sudomino, 
įtikino, padrąsino įgyvendinti savo sumanymus: pokalbis su „Linavos“ 
įmonės vadovu, leidyklos vadovu (vieni iš mokinių tėvų). 

Popietė su mokinių tėveliais, diskusija temomis „Šeimos biudžeto 
planavimas“, „kaip išmokti taupyti?“. klasėse eksponuojami plakatai 
„mano reklama“. 

Teminė klasės valandėlė – diskusija „Kaip išmokti taupyti?“ – šiuo 
sudėtingu krizės laikotarpiu teminės klasės valandėlės apie atsakingą el-
gesį su turimais pinigais moksleiviams buvo tikrai naudingos. jų metu jie 
ne tik buvo supažindinami su būdais, kaip galėtų sutaupyti turimus pini-
gus, bet ir patys pasiūlė įdomių taupymo idėjų, pasidalijo mintimis, kaip 
yra taupoma šeimoje.

Teminė klasės valandėlė – diskusija „Kaip pradėti savo verslą Lie-
tuvoje?“ – tokios teminės klasės valandėlės metu moksleiviai pasidalijo 
mintimis bei idėjomis, kaip pradėti savo verslą jaunam žmogui savo ša-
lyje, savame miestelyje/gyvenvietėje, pabandė rasti originalių būdų, kaip 
„be cento kišenėje“, „be turtingų tėvų ir ryšių“ pradėti sėkmingą versli-
ninko karjerą, pasidalijo savo ateities planais dėl savo verslo kūrimo Lie-
tuvoje. jos metu moksleiviai taip pat pasidalijo geromis praktikomis, kokiu 
būdu ir kaip pažįstami, draugai ir šeimos nariai pradėjo savo verslą.

Matematikos pamokose mokiniai sprendė loginio mąstymo uždavi-
nius, atliko įvairius tarptautinių matematikos konkursų „kengūra“ bei 
„eruditas“ uždavinius. 

Kita projektinė veikla, skirta verslumo įgūdžiams tobulinti
rajono įmonių mugės mokyklose ir verslų pristatymas moksleivio aki-

mis – tai puiki galimybė susipažinti su rajono įmonėmis ir jų verslo subti-
lybėmis. tai padėjo geriau apsispręsti dėl savo ateities, studijų ir būsimos 
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veiklos krypties. svarbu, kad mokyklos vadovybei susitikimai su verslinin-
kais – puiki proga užmegzti partneriškus ryšius, kurie pravers ateityje. 

akcija „atverk duris“ – mokiniai skatinami organizuoti ekskursijas į 
sėkmingas savo ir kitų regionų įmones, susipažinti su jų veikla ir darbo 
metodais, gamybos technologijomis, įgyti praktinių, su verslu susijusių 
žinių ir įgūdžių.

„Blusų turgus“ mokykloje – moksleiviai atskleidė savo verslumo įgū-
džius – mokėsi parduoti, iškeisti ar tiesiog dovanoti tiek mielus savo 
kūrybos daiktus, tiek nenaudojamus vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, nu-
dėvėtas kuprines, kitus papildomos namų erdvės reikalaujančius sendaik-
čius, kanceliarines priemones, įvairius rankdarbius. 

monopolio turnyras mokykloje, kiti mąstyti ir kurti skatinantys žaidi-
mai (ang. „brain/creative games“) – psichologų nuomone, mokymasis 
žaidžiant yra daug efektyvesnis nei įprastas mokymasis. simuliaciniai 
žaidimai moksleiviams padeda labiau suprasti vykstančius ekonomikus 
procesus.

organizavome konkursus
rašinėlių tema „kodėl nori savo verslo?“ konkursas (dėl pinigų, dėl 

įtakos, savirealizacijai ir t.t.)
reklamų, nuotraukų konkursas. sukurti žinomo produkto reklamą.

Mokyklos ateities vizija, tobulinant verslumu pagrįstą mąstymą
• ekonomikos būrelyje mokiniai tobulins verslumo įgūdžius, žaisda-

mi įvairius mokomuosius žaidimus, dalyvaudami konkursuose, vik-
torinose, finansinio raštingumo olimpiadoje. 

• jaunųjų žurnalistų būrelio laikraščio leidimas. 
• dalyvavimas tarptautinėje verslumo savaitėje. 
• akcijų ir konkursų organizavimas. 
• išradingųjų verslininkų klubo steigimas. 

Integruotų pamokų ciklo / projektinės veiklos 
pradinėse klasėse išplėstinis planas

Dalykai: Lietuvių kalba, matematika, dailė ir technologijos.

Pamokų temos: stygius, prekės ir paslaugos, vartotojai, darbo našu-
mas ir pasidalijimas, mainai ir pinigai, kaina ir rinka ir pan.
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Tikslas: verslumo kompetencijos ugdymas, lavinant finansinio raštin-
gumo įgūdžius bei tobulinant skaitmeninius gebėjimus.

Uždaviniai: mokiniai projektinės veiklos metu ieškos būdų ir gali-
mybių verslumo idėjoms įgyvendinti, tobulins verslumo įgūdžius, dalyvaus 
akcijose ir konkursuose. 

Metodai: Projektinis darbas, praktinė veikla, pasakų, pasakėčių ana-
lizė, žaidimų metodas, mokymasis bendradarbiaujant, komandinis darbas, 
vaidinimai, rašiniai, „minčių ežys“, „proto šturmas“, problemų sprendimo 
metodai ir kt. 

Priemonės: multimedia, dalijamoji medžiaga, mokomieji-kompiute-
riniai žaidimai „sodros skėtis“, „dešimtukas“, „Pinigėnai“, rašomosios 
priemonės, cd, įvairiems rankdarbiams būtinos priemonės.

Pasirengimas: Praktinių užduočių atlikimas: taupymo būdai ir prie-
monės, susipažinimas su paprasčiausiais ekonomikos terminais: gaminto-
jai, vartotojai, norai, prekės, paslaugos, alternatyvieji kaštai, taupymas ir 
pan. m. tveno romano „Princas ir elgeta“ aptarimas. animacinių filmukų 
peržiūra: „auksinė žuvelė“, „auksinė antilopė“, „aladinas“ – veiklai apie 
norus ir pasiūlą, „Pepės ilgakojinės nuotykiai“ – alternatyviųjų kaštų pa-
mokai, „mikė Pūkuotukas eina į svečius“ – pamokai apie norus ir pas-
laugas, „snieguolė ir septyni nykštukai“ – paslaugų temai nagrinėti. Pa-
sakos apie turtus skaitymas „Batuotas katinas“, pasakos „Pelenė“ analizė. 
ezopo pasakėčių apie pinigus klausymas. Patarlių, mįslių ir priežodžių 
apie turtus, pinigus ir auksą rinkimas. Pokalbiai ir diskusijos apie ateities 
profesijas, galimybių kurti savo verslą aptarimas.

Projektinės veiklos eiga „Talentų karuselė“ 
Ši veikla organizuojama kelis mėnesius. norintys dalyvauti projekti-

nėse veiklose registruojasi pas klasės mokytojus. veiklos suskirstomos 
pagal profesijas. susirinkimo metu supažindinama su veiklomis, pasida-
lijama idėjomis, išrenkami atsakingi ir koordinuojantys asmenys, numa-
tomi terminai. nutariama, kam bus skiriamos surinktos lėšos. mokyklos 
koridoriuje iškabinami plakatai su numatomomis veiklomis, atsakingais 
asmenimis, koordinatoriais. 
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Grupės pagal profesijas ir idėjų pasiūlymai:
aktoriai – kuria vaidinimą, lėlių, šešėlių teatrą. 
amatininkai – lipdiniai, karpiniai, drožiniai, siuviniai, papuošalų ga-

myba. 
muzikantai, dainininkai – minimiuziklo kūrimas. 
sodininkai, floristai – daigelių auginimas ir pardavimas, puokščių ri-

šimas.
konditeriai – pyragaičių, sausainių kepimas. 
režisieriai – laidos vaikams kūrimas. 
redaktoriai – žurnalo vaikams kūrimas. 
aplinkosaugininkai – stendo „rūšiuok ir kvėpuok“ kūrimas.
dailininkai – atvirukų, skirtukų gamyba. 
siuvėjai – lėlių ir kt. žaislų gamyba. 
mokiniai pamokų ir popamokinės veiklos metu atlieka įvairias užduo-

tis, kuria rankdarbius, ruošia stendus. tėveliai, seneliai ir kiti norintys 
asmenys kviečiami dalyvauti ir vesti pamokėles pasirinktomis projekto 
temomis. 

Projektinę veiklą vainikuoja bendruomeninis renginys „toP Šeimos 
verslo idėja“, kurio metu vyksta rankdarbių mugė. renginyje užsiregis-
travusios komandos pristato savo rankdarbius, verslo idėjas. apdovano-
jama daugiausia komisijos balsų šiose kategorijose – idėja, originalumas, 
įgyvendinimas, nauda bendruomenei, išliekamoji vertė – pelniusi šeima. 

Aptarimas ir rezultatų įvertinimas: Projektinė veikla pristatoma 
mokyklos bendruomenei renginio metu: pristatymai, stendai, patalpinta 
informacija mokyklos tinklalapyje. 

Pastebėjimai: verslumo kompetenciją tobulinantys renginiai ir veiklos 
skatina mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą. ateityje tokias veiklas 
rekomenduojama plėtoti tarptautiniuose projektuose „etwinning“, „come-
nius“, „tarptautinė verslumo savaitė“ ir kt. 

Priedai: Pristatymai „Pinigų taupymo būdai“, „kaip uždirbti“, „Pini-
gų taupymo planas“ (1, 2, 3 priedai; trumpieji planai; dvd).
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Literatūra ir kt. naudingos nuorodos

1. finansinio raštingumo olimpiada – www.fro.lt
2. finansinio savarankiškumo mokykla – www.fsm.lt
3. mokomasis žaidimas – www.pinigenai.lt
4. Pasirinkimų šalis / sud. malčiauskienė a., Poškienė d., Šinkūnaitė B. 
5. sodros skėtis. http://www.sodra.lt/client/e-book-1.html 
6. vaiko finansinio sąmoningumo ugdymas šeimoje – http://seimosbankas.lt/
7. verbickienė s., abramovienė G. žingsnelis į ekonomiką. užduočių sąsiuvinis i–ii kla-

sei. tev. 
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