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I. Įvadas 

 

Pagal parengtą projekto veiklų savianalizės metodiką, I etapo pabaigoje buvo atlikta projekto tikslų ir 

uždavinių pasiekimo savianalizė. Šios savianalizės tikslas – projekto partneriams patiems įvertinti  

projekto veiklų atlikimo kokybę ir inicijuoti projekto veiklų tobulinimo procesą, nustatyti poreikius 

atitinkančius prioritetus, tikslus ir jų pasiekimo priemones, ir taip sudaryti sąlygas tolesnei projekto 

įgyvendinimo kokybės gerinimui. Atsižvelgiant į pasaulinę praktiką, toks vertinimas „iš apačios“ yra 

žymiai tikslingesnis siekiant aukštos bet kokios veiklos  įgyvendinimo kokybės. 

 

Projekto I etapo savianalizės atlikimą iniciavo už projekto savianalizę-vertinimą atsakingas projekto 

partneris – VšĮ Socialinių inovacijų institutas. Projekto veiklų atlikimo kokybę vertino visi 6 projekto 

partneriai: VO Alytaus krašto verslininkų asociacija, VšĮ Versli Lietuva, Šiaurės miestelio technologijų 

parkas, VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“, Lietuvos studentų atstovybių 

sąjunga, VšĮ Socialinių inovacijų institutas.  

 

Visi savianalizės atlikimo dalyviai bendro susitikimo metu buvo supažindinti su savianalizės procesu, jo 

etapais, savianalizės principais. Susitikimo metu buvo nutarta savianalizę atlikti kiekvienam partneriui 

atskirai ir rezultatus vertinti apibendrintai išlaikant vertintojų anonimiškumą. Šis vertinimas apima 

projekto įgyvendinimo laikotarpį nuo 2011 gruodžio iki 2012 rugpjūčio pabaigos. 

 

Projekto savianalizė atlikta pasitelkiant sukurtą projekto savianalizės įrankį (instrumentą) (žr. 1 Priedą). 

Šis įrankis parengtas projekto įgyvendinimo kokybės gerinimo principu, įvardijant iškilusius sunkumus 

siekiant projekto numatytų veiklų įgyvendinimo rodiklių ir nurodant konkrečias priemones, kurios padėtų 

pagerinti kokybę. Vertinimo šaltiniai: savo pačių veiklos patirtis, projekto metu atlikti tyrimai.  

 

Toliau pateikiama vertinimo rezultatų analizė, vertinant tiek kiekybinius rodiklius, tiek įgyvendintų veiklų 

kokybę. Ataskaita struktūruota pagal atliktas veiklas, pateikiant lentelėse numatytus rodiklius, jų 

pasiekimo vertinimą, nustatytus sunkumus ir rekomendacijas kaip galima patobulinti veiklų 

įgyvendinimą.  
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II. Projekto veiklų įgyvendinimo savianalizės rezultatų analizė 

 

1.1.1. Veikla: Inovatyvaus verslo ugdymo modelio įgyvendinimas 

 

1 lentelė. Poveiklė 1.1.1.1 Projekto dalyvių (studentų ir dėstytojų) atranka 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

100 studentų 

 

Pasiekta Iš dalies 

 

Nepasiekta Atranka atlikta nenustačius dalyvių motyvacijos, 

todėl dalies priimtų dalyvių motyvacija lankyti 

mokymus buvo žema. 

Ne visai tinkamai informuoti dalyviai atrankos 

metu. 

 

40 dėstytojų 

 

   Ne visai tinkamai informuoti dalyviai atrankos 

metu. 

50 proc. turi būti 

biomedicinos, fizinių ar 

technologinių mokslų 

atstovai. 

   Paraiškoje pateikti duomenys ir pareiškėjų 

lūkesčiai skyrėsi. 

Bendras vertinimas:  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Daryti atranką pagal apibrėžtus kriterijus, tikrinti dalyvių motyvaciją. 

Atrankos metu stipriai motyvuoti dalyvius, supažindinti, kas jų laukia ir pateikti jų 

atsakomybes ir lankomumo būtinumą. Viešai akcentuoti  gaunamą studentų naudą -  

t.y. verslo planų vertinimas, vizitai į užsienį, mokymų sertifikatai, patalpos HUBe. 

Pasirašyti susitarimus su studentais. 

Partneriams bendrauti tarpusavyje dėl atrankos trukmės ir veiklų įgyvendinimo 

pradžios, kad nebūtų ilgas laiko tarpas. 

 

2 lentelė. Poveiklė 1.1.1.2 Verslumo ugdymo mentorių iš projekte dalyvaujančių verslo įmonių atranka ir 

parengimas (mokymai)  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

25 mentorių atranka Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Mentoriai buvo atrenkami tik pirmam etapui. 

Atranka vyko sklandžiai. Įmonių vadovai 

konkrečiai išsiaiškino, kas jų laukia ir ką jiems 
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reiks daryti. 

25 mentorių mokymai    Mentoriai skundėsi, kad toli važiuoti. 

Ne visi galėjo palikti darbus ir atvykti. 

Partneriams trūko informacijos apie 

organizuojamus mokymus. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Palaikyti užmegztus bendradarbiavimo ryšius kituose etapuose.  

 

 

3 lentelė. Poveiklė 1.1.1.3 „Projekto dalyvių praktinis verslumo ugdymas (mokymai)“  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Mokymus baigė 100 

studentų 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Įvairiais atžvilgiais sudėtinga auditorija (žinių 

lygio, suinteresuotumo). 

Techninių mokslų studentai neturi elementarių 

verslumui reikalingų žinių. Kartu su tokiais 

studentais tenka aiškinti verslo pradžiamokslį 

vadybos ir ekonomikos studentams ir tuos 

dalykus dėstantiems dėstytojams. 

Tiek Lietuvos, tiek užsienio lektorių  pateikiama 

medžiaga kartais dubliuodavosi, tai mažino 

dalyvių suinteresuotumą lankyti mokymus. 

Po pirmųjų mokymų atkrito nemaža dalis 

projekto dalyvių. 

Remiantis dalyvių apklausos rezultatais, blogus 

rezultatus ir dalyvių „nubyrėjimą“ kituose 

etapuose lėmė: silpnas mokymų turinys, dėstytojų 

neįsigilinimas į projekto esmę, jo reikšmingumą 

bei dėstymo, informacijos pateikimo kokybė, 

mokymų organizavimas, užsienio lektorių 

kvalifikacija, iš anksto nesuderintas jų dėstomas 

turinys. 

Mokymus baigė 40 

dėstytojų 

   Nebuvo aiški dėstytojų vieta mokymuose, 

daugelis jų patys dėsto panašius dalykus, todėl 

motyvacija dalyvauti mokymuose buvo žema. 
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Simuliacinius 

žaidimus baigė 100 

studentų 

   Projekto dalyvių sėkmingiausiai įvertinta 

vykdyta veikla. 

Simuliacinius 

žaidimus baigė 40 

dėstytojų 

   Kai kurie dėstytojai manė, kad žaidimai tik 

jaunimui skirti ir net nesistengė generuoti 

idėjų. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Mokymo formų atitinkamas parinkimas. Keisti  / atsisakyti nepasiteisinusių mokymų. 

Būtina stiprinti mokymų kokybę, kad atrankos metu surinkta tikslinė grupė būtų kaip 

įmanoma labiau išlaikyta nepakitusi viso etapo metu. 

Nuolat informuoti studentus apie visą projekto eigą, t.y. užtikrinti tikslinės grupės 

motyvaciją dalyvauti visose projekto veiklose.  

Dar projekto pradžioje sudaryti renginių grafiką, kurį pateikti atrankos metu ir jo 

laikytis. Skirti daugiau dėmesio bendravimui su projekto dalyviais, tam kad jie 

suvoktų projekto tikslus ir prisidėtų prie projekto įgyvendinimo. 

Mokymų metu daugiau dalyvius įtraukti į veiklą, priversti patiems pamastyti ir imtis 

patiems daugiau iniciatyvos. 

Atsižvelgiant į tai, kad už mokymų ir simuliacinių žaidimų organizavimą buvo 

atsakingos kelios institucijos, į skirtingą šių veiklų pobūdį  bei projekto dalyvių 

atsiliepimus, kurie vienoje veikloje buvo daugiau teigiami, kitoje – daugiau neigiami, 

rekomenduojame vertinimą atskirti. 

 

4 lentelė. Poveiklė 1.1.1.4 Projekto dalyvių praktinių mokymų organizavimas projekte dalyvaujančiose 

įmonėse  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

100 studentų  Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Sunkiai sekėsi derinti laiką dėl susitikimų. Dažnai 

persigalvodavo dalyviai dėl laiko. 

HT norėjo fizikų, o jų nebuvo, kitų atsisakė. 

Studentai nebuvo suinteresuoti projekte 

dalyvaujančiomis įmonėmis.  

Ne visuomet organizuoti aktualūs, tikslingi ir 

naudingi vizitai į projekte dalyvaujančias įmones. 

40 dėstytojų    Sunkiai sekėsi derinti laiką dėl susitikimų. Dažnai 

persigalvodavo dalyviai dėl laiko. 
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Bendras vertinimas:  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Skelbti vizitų į įmones grafikus iš anksto.  

Rekomenduojame peržiūrėti įmonių sąrašą. Kituose etapuose pasirinkti patrauklias, 

projekto dalyvius dominančias veiklos sritis, dėti daugiau pastangų su įmonių 

vadovais derinant vizitų, informacijos pateikimo turinį. 

Į projekto įgyvendinimą įtraukti žinomesnes ir didesnes įmones, kurios paliktų įspūdį 

visiems projekto dalyviams. Ne tik naudojamos aukštosios technologijos, bet ir 

apsilankymas įmonėje. 

 

5 lentelė. Poveiklė 1.1.1.5 Projekto veiklos savianalizė – vertinimas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Atlikta mokymų 

dalyvių apklausa prieš 

mokymus 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Ne po visų projekto veiklų buvo atlikta dalyvių 

apklausa. 

Atlikta mokymų 

dalyvių apklausa po 

mokymų 

   Apklausas po mokymų buvo sunku atlikti, nes 

dalyvių lankomumas buvo žemas. Apklausoje 

neatsispindi nusprendusių pasitraukti iš projekto 

studentų nuomonė. 

Atlikta fokusuota grupė     

Atlikti interviu    Buvo atlikta mažiau interviu nei planuota, nes I 

etapo veiklų pabaiga sutapo su vasaros 

atostogomis ir buvo sunku pasiekti respondentus. 

Bendras vertinimas:  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Dalyvių apklausas atlikti po kiekvienos mokymų dienos, vertinti kiekvieną lektorių. 

Sudaryti trumpas anketas, kurias po kiekvienų mokymų pateikti projekto dalyviams 

tam, kad žinoti, ne tik projekto dalyvių, kurie dalyvavo visą projekto etapą nuomonę 

(finalinė anketa apie visas veiklas). Maža to, palaikyti gyvą bendravimą, kuris yra 

daug efektyvesnė priemonė identifikuoti vykstančių procesų efektyvumą ir šalinti 

trūkumus esamu momentu. 

 

6 lentelė.  Poveiklė 1.1.1.6 Vizitai į Jungtinę Karalystę, Nyderlandus ir Švediją bei vizitų pristatymas 

seminare  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 
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Į vizitus išvyko 3 

geriausi dalyviai  

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Sunku buvo organizuoti, nes vasaros laikotarpiu 

daugelis įmonių atostogauja. 

Projekto partneriui pritrūko iniciatyvumo vizito 

organizavimo etape – nepakankamai atkreiptas 

dėmesys į studentų lūkesčius, jų norą kurti verslą, 

pasisemti daugiau žinių iš užsienio įmonės 

atstovų. 

Rezultatų pristatymas 

seminare 

   Vizitų rezultatai projekto partneriams susirinkimo 

metu pristatyti glaustai, neatkreiptas dėmesys į 

svarbiausius pasiekimus, indėlį į ateitį, rezultatų 

sklaidą. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Vizitai neturėtų sutapti su šventiniu, atostogų laikotarpiu. Labiau atsisžvelgti į 

studentų lūkesčius. Daugiau dėmesio skirti pasirengimo, vizito planavimo etapui. Taip 

pat rekomenduojame rinktis užsienio įmones, kurių veikla atitiktų studentų kuriamas 

verslo idėjas bei iš kurių veiklos dalyviai galėtų įgyti reikiamų žinių, pasisemti 

vertingos patirties. 

El. pašto pagalba informuoti apie planuojamą kelionę projekto partnerius, socialinius 

tinklus, žiniasklaidą. 

Vizitų rezultatus pristatyti plačiau kartu su antruoju projekto etapu. 

 

1.2.1 Veikla: Studentų verslo idėjos konkurso organizavimas ir verslo idėjų pristatymas 

suinteresuotoms verslo grupėms, verslo partneriams 

7 lentelė. Poveiklė 1.2.1.1 Studentų verslo idėjos konkursas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

60 verslo idėjų Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Studentų nenoras toliau dalyvauti projekte, 

kadangi buvo nepatenkinti I etapo mokymais. 

Iš projekto dalyvių gautos pastabos, kad nebuvo 

aiškūs idėjų teikimo etapai. 

Atrinkta 20 verslo 

planų 

   Sesijos laikotarpis, studentai nenoriai teikė 

aprašytus verslo planus. 

 

Pravesti mokymai 60 

dalyvių 

   Mokymų dienos sutapo su sesijos laikotarpiu, 

studentams buvo sunku suderinti universitetinę 

veiklą su mokymais. Mokymams pasirinktas 

netinkamas laikas (sesijų metu daugelis studentų 

dėmesį ir užimtumą skiria pasiruošimui 
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egzaminams); 

Taip pat dalyviai buvo iš kitų miestų, o mokymai 

vyko Vilniuje. Manome, kad dalyviai dėl to 

galėjo nedalyvauti. Tai galėjo lemti projekto 

paraiškoje nenumatytos lėšos dalyvių atvykimui, 

nes reikėjo įkalbėti dalyvius vykti į kitame mieste 

vyksiančius mokymus už savo asmeninius 

pinigus. 

Skambinant projekto dalyviams daugelio jų buvo 

išsakyta nuomonė, kad projekto veiklų buvo per 

daug ir jie nebenori šiam projektui daugiau skirti 

laiko. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Idėjas pradėti rinkti anksčiau. 

Kituose etapuose rekomenduojama, partneriams bendradarbiaujant, sutelkti pastangas: 

- pritraukiant imlesnius studentus, kurie galėtų kurti stipresnes idėjas; 

- renkant palankesnį laiką studentams; 

- skiriant daugiau laiko idėjų kūrimui (pateikimui). 

 

 

8 lentelė. Poveiklė 1.2.1.2 Pasiruošimas studentų verslo idėjų įgyvendinimui ir juridinis verslo plano 

įgyvendinimo įteisinimas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

3  verslo planai Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

 

Suteikti 3 studentų 

įmonių steigimo 

krepšeliai 

   Veikla pradėta neseniai ir bus vykdoma 

rugpjūčio-spalio mėn. Šiuo metu 3 studentai 

naudojasi HUB Vilnius teikiamomis paslaugomis. 

Studentai yra įsikūrę coworkingo centre, kuriame 

semiasi verslo patirties. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Informuoti apie veiklą partnerių susitikimų metu, diskutuoti. 

 

 

1.3.1 Veikla: Valorizacijos plano įgyvendinimas 
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9 lentelė. Veikla 1.3.1. Valorizacijos plano įgyvendinimas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Projekto internetinės 

svetainės ir Facebook  

socialinio tinklo 

profilio sukūrimas ir 

palaikymas 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta Profilis sukurtas, tačiau informacija nebuvo 

pateikiama intensyviai. 

Nėra atsižvelgiama į prašymus pateikti 

informaciją (duomenis). Vangiai komunikuojama 

tarpusavyje.  

Sukūrus viešinimo priemonę – nepagrįstai ilgai 

užtrunka jos derinimas su projekto vykdytoju 

(partneriais). 

 

 

Diskusijos regioninėje 

radijo stotyje (1) 

    

Straipsnių spaudoje 

sukūrimas ir talpinimas 

(?) 

    

Informacinis siužetas 

nacionalinėje 

televizijoje (1) 

    

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama imtis 

Stengtis padaryti profilį labiau informatyvų, įkelti nuotraukų iš renginių. 

Pasirinkti tikslingesnius komunikacijos kanalus su visuomenei, populiaresnius tarp 

interesų grupės. 

Nuolat priminti partneriams apie informacijos teikimą, įpareigoti partnerius savo  

informacijos kanalais platinti su projektu susijusią informaciją. 

 

 

10 lentelė. Administravimas 

Administravimo 

veiklos 

Kiekvienos veiklos vertinimas Kokie sunkumai pastebėti? 

 viršijo sėkmingai Iš dalies 

sėkmingai 

Trūksta  
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lūkesčius  

(4) 

(3) (2) (1)  

Informavimas     Dalyviams trūko informacijos. 

Projekto dalyviai buvo informuojami 

apie vykstančias veiklas likus per 

mažai laiko iki veiklų įgyvendinimo. 

Planavimas     Projekto planavimas parengtas 

nevykusiai. Didžioji dalis veiklų 

vėlavo I etape. Nebuvo laikomasi 

renginių grafiko, o bendro projekto 

renginių grafiko su aiškiomis, 

tiksliomis datomis nebuvo. 

Projekto veiklų įgyvendimo 

planavimas (perplanavimas) – silpnina 

projektą, partnerystę bei tikslinės 

grupės išlaikymą projekte. 

Organizavimas     I etapo organizavimas susidėjo iš 

projekto paraiškoje padarytų klaidų 

taisymo.  

Su subjektais, susijusiais su projekto 

veiklų organizavimu, buvo tariamasi 

jau veiklai įpusėjus. 

Trūksta vadovaujančio partnerio 

kontrolės ir kitų partnerių 

koordinavimo. 

Bendradarbiavimas 

su partneriais 

    Projekto metu trūko išsamesnės 

informacijos apie pačią projekto eigą. 

Neaiškus atsakomybių ir funkcijų 

pasiskirstymas. Nesilaikoma jungtinės 

veiklos sutarties susitarimų.  

Nėra geras partnerių komunikavimas 

tarpusavyje. Partnerių susitikimai 

atidėliojami, partneriai nesidalino 

vykdomų veiklų aktualijomis ir 

vykstančiais procesais. 

 

Mokėjimo prašymų 

teikimas ir kiti 

    Trūko informacijos dėl mokėjimo 

prašymų patvirtinimo, finansinės 
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finansiniai aspektai ataskaitos po MP. 

Partneriai nesidalino dokumentų 

šablonais, nebuvo bendradarbiavimo ir 

bendravimo teikiant mokėjimo 

prašymus. 

Stringa patvirtintų pinigų pervedimas. 

Atstovavimas 

partneriams (pvz., 

ESF) 

    Dauguma prašymų buvo patenkinta.  

Tačiau partneriams teko daug 

tiesiogiai bendrauti su agentūra, 

atstovavimas buvo iš kiekvieno 

partnerio atskirai. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Būti geranoriškiems ir atsakingiems. Kiekvienam planuotis savo veiklas ir biudžetą. 

Bendrai siekti rezultatų. 

Išankstinis atidus planavimas, detaliai sudėliojant veiklas.  

Perplanuoti sekančių etapų veiklų  eiliškumą. 

Geresnis dalyvių ir partnerių informavimas. 

Dažnesni partnerių susitikimai, nuolat pranešama projekto einamoji situacija, pateikiami 

reikalingi dokumentai ir ataskaitos. 

Rekomenduojama centralizuotai administruoti projektą, dalinantis disponuojama 

informacija su projekto partneriais. 

Reguliariai partneriams keistis informacija apie projekto įgyvendinimo eigą, iškilusius 

sunkumus, keliamus uždavinius ir siekiamus tikslus. Operatyviau spręsti iškilusias 

rodiklių ir kitų projekto  rezultatų  nepasiekimo klausimus. Nuolat informuoti apie 

tarpinius veiklos vertinimo  rezultatus. 

 

11 lentelė. Projekto viešinimas 

Viešinimo veiklos Kiekvienos veiklos vertinimas Kokie sunkumai pastebėti? 

 viršijo 

lūkesčius  

(4) 

sėkmingai 

(3) 

Iš dalies 

sėkmingai 

(2) 

Trūksta 

(1) 

 

 

Radio diskusijos (1)     Auditorija nebuvo pasiekta. 

Nebuvo paviešintas radijo įrašas. 
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Kitas viešinimas (?)     Auditorija nebuvo pasiekta. 

Tiek projekto dalyviai, tiek projekto 

partneriai nebuvo informuoti apie kitą 

viešinimą, išskyrus, video reportažą. 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

Keisti viešinimo veiklas siekiant pasiekti auditoriją. 

Patalpinti visą viešimo medžiagą į socialinių tinklapių profilį, labiau orientuotis į 

projekto dalyviams žinomus ir mėgstamus informacijos šaltinius. 
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1 PRIEDAS. Projekto savianalizės įrankis 

 

Projektas „Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant 

tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį”  

 

Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024 

 

Projekto savianalizės įrankis 

Projekto savianalizės įrankis parengtas projekto įgyvendinimo kokybės gerinimo principu, įvardijant 

iškilusius sunkumus ir nurodant konkrečias priemones, kurios padėtų pagerinti kokybę – be šių dviejų 

aspektų vertinimo rezultatas bevertis. Atsižvelgiant į pasaulinę praktiką, toks vertinimas „iš apačios“ yra 

žymiai tikslingesnis siekiant aukštos bet kokios veiklos  įgyvendinimo kokybės. 

 

Vertintojų pateikti vertinimai ir pastabos bus analizuojami pateikiant apibendrintą ataskaitą ir 

užtikrinant vertinimo anonimiškumą.Vertinimas parengtas pagal 5 žingsnius, prie kiekvieno pateikta 

trumpa pildymo instrukcija. 

  

Pirmasis žingsnis: užpildyti bendros vertinimo informacijos lentelę 

 

Pildymo instrukcija: įrašyti partnerio pavadinimą į eilutę „Vertintojas“. Šį savianalizės instrumentą 

galima pildyti bendrai savo organizacijos vardu. 

 

Bendros vertinimo informacijos lentelė 

Vertinimo objektas Projekto pirmo etapo įgyvendinimas 

Vertinimo data 2012.09.05 

Vertintojas  

Veiklos laikotarpis 2011 gruodis – 2012 rugpjūtis 

 

 

Antrasis žingsnis: įvertinti projekte atliekamas veiklas 

Pildymo instrukcija: įvertinti lentelėse pateiktus veiklos rodiklius (ar jie pasiekti), būtinai parašyti 

pastebėtus įgyvendinimo sunkumus ir klaidas prie kiekvienos eilutės, įvertinti veiklos įgyvendinimą 

bendro vertinimo balu ir būtinai parašyti, kaip reiktų pagerinti veiklą. Kadangi tai yra savo pačių, kaip 

projekto partnerių, veiklos vertinimas „iš apačios“, rekomendacijos turėtų padėti įgyvendinti antrą etapą 

žymiai geriau. 

 

Vertinimo šaltiniai: savo pačių veiklos patirtis, atlikti tyrimai. Jei neturite informacijos apie kurią nors 

veiklą, tiesiog parašykite tai pastabose.  

 

 

 

 

1.1.1. Veikla: Inovatyvaus verslo ugdymo modelio įgyvendinimas 
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1 lentelė. Poveiklė 1.1.1.1 Projekto dalyvių (studentų ir dėstytojų) atranka 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

100 studentų 

 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

40 dėstytojų 

 

    

50 proc. turi būti 

biomedicinos, fizinių ar 

technologinių mokslų 

atstovai. 

    

Bendras vertinimas:  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

2 lentelė. Poveiklė 1.1.1.2 Verslumo ugdymo mentorių iš projekte dalyvaujančių verslo įmonių atranka ir 

parengimas (mokymai)  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

25 mentorių atranka 

 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

 

 

25 mentorių mokymai     

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

3 lentelė. Poveiklė 1.1.1.3 „Projekto dalyvių praktinis verslumo ugdymas (mokymai)“  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Mokymus baigė 100 

studentų 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  
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Mokymus baigė 40 

dėstytojų 

    

 

Simuliacinius 

žaidimus baigė 100 

studentų 

    

Simuliacinius 

žaidimus baigė 40 

dėstytojų 

    

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

4 lentelė. Poveiklė 1.1.1.4 Projekto dalyvių praktinių mokymų organizavimas projekte dalyvaujančiose 

įmonėse  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

110 studentų  Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

30 dėstytojų     

 

Bendras vertinimas:  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

5 lentelė. Poveiklė 1.1.1.5 Projekto veiklos savianalizė – vertinimas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Atlikta mokymų 

dalyvių apklausa prieš 

mokymus 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

Atlikta mokymų 

dalyvių apklausa po 
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mokymų 

Atlikta fokusuota grupė     

Atlikti interviu     

Bendras vertinimas:  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

6 lentelė.  Poveiklė 1.1.1.6 Vizitai į Jungtinę Karalystę, Nyderlandus ir Švediją bei vizitų pristatymas 

seminare  

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Į vizitus išvyko 3 

geriausi dalyviai  

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

 

Rezultatų pristatymas 

seminare 

    

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

1.2.1 Veikla: Studentų verslo idėjos konkurso organizavimas ir verslo idėjų pristatymas 

suinteresuotoms verslo grupėms, verslo partneriams 

7 lentelė. Poveiklė 1.2.1.1 Studentų verslo idėjos konkursas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

60 verslo idėjų Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

 

Atrinkta 20 idėjų     

 

Pravesti mokymai 60     
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dalyvių  

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

8 lentelė. Poveiklė 1.2.1.2 Pasiruošimas studentų verslo idėjų įgyvendinimui ir juridinis verslo plano 

įgyvendinimo įteisinimas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

3  verslo planai Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

 

Suteikti 3 studentų 

įmonių steigimo 

krepšeliai 

    

 

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

1.3.1 Veikla: Valorizacijos plano įgyvendinimas 

 

9 lentelė. Veikla 1.3.1. Valorizacijos plano įgyvendinimas 

Rodikliai I etapui Ar pasiekti rodikliai? Kokie sunkumai pastebėti? 

Projekto internetinės 

svetainės ir Facebook  

socialinio tinklo 

profilio sukūrimas ir 

palaikymas 

Pasiekta Iš dalies Nepasiekta  

 

Diskusijos 

regioninėje radijo 

stotyje (1) 

    

Straipsnių spaudoje 

sukūrimas ir 
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talpinimas (?) 

Informacinis siužetas 

nacionalinėje 

televizijoje (1) 

    

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

Trečias žingsnis: įvertinti projekto administravimą 

Pildymo instrukcija: įvertinkite projekto administravimo veiklas – kiekvieną atskirai ir, po to, įvertinant 

bendru balu visą administravimą (sudėti visus 6 vertinimo balus ir padalinti iš 6). Būtinai konkrečiai 

įvardinti iškilusius sunkumus tiek vykdančiajam partneriui, tiek kitiems projekto partneriams. Būtinai 

įrašyti priemones, kuriomis galima būtų pagerinti veiklą. 

 

 

 

 

10 lentelė. Administravimas 

Administravimo 

veiklos 

Kiekvienos veiklos vertinimas Kokie sunkumai pastebėti? 

 viršijo 

lūkesčius  

(4) 

sėkmingai 

(3) 

Iš dalies 

sėkmingai 

(2) 

Trūksta 

(1) 

 

 

Informavimas      

Planavimas      

Organizavimas      

Bendradarbiavimas 

su partneriais 

     

Mokėjimo prašymų 

teikimas ir kiti 
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finansiniai aspektai 

Atstovavimas 

partneriams (pvz., 

ESF) 

     

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

 

 

Ketvirtas žingsnis: įvertinti projekto viešinimą 

Pildymo instrukcija: įvertinkite projekto viešinimo veiklas – kiekvieną atskirai ir, po to, įvertinant bendru 

balu visą viešinimą (sudėti visus 2 vertinimo balus ir padalinti iš 2). Būtinai konkrečiai įvardinti 

iškilusius sunkumus tiek vykdančiajam partneriui, tiek kitiems projekto partneriams. Būtinai įrašyti 

priemones, kuriomis galima būtų pagerinti veiklą. 

 

11 lentelė. Projekto viešinimas 

Viešinimo veiklos Kiekvienos veiklos vertinimas Kokie sunkumai pastebėti? 

 viršijo 

lūkesčius  

(4) 

sėkmingai 

(3) 

Iš dalies 

sėkmingai 

(2) 

Trūksta 

(1) 

 

 

Radio diskusijos (1)      

Kitas viešinimas (?)      

Bendras vertinimas  viršijo lūkesčius (4), sėkmingai (3), iš dalies (2), trūksta (1) 

Priemonės, kurių 

rekomenduojama 

imtis 

 

 

 

Penktas žingsnis: Apibendrinimas 

Pildymo instrukcija: į lentelę surašyti visus 1-11 lentelėse pažymėtus bendrus balus ir išvesti bendrą viso 

vertinimo balą (sudėti 11 balų ir padalinti iš 11), kurį įrašyti į eilutę „Vertintojo bendras balas“. Savo 
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pastabas ir rekomendacijas vertinimo įrankiui įrašykite eilutėse „Vertintojo pastabos vertinimo įrankiui“ 

ir „Vertintojų rekomendacija“. 

 Vertinimo balai 1-11 lentelėse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vertintojo vertinimo 

balai 1-11 lentelėse      

           

Vertintojo bendras 

balas 

 

Vertintojo pastabos 

vertinimo įrankiui 

 

Vertintojų 

rekomendacija 

 

 

 

 


