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• jaunimo nedarbo mažinimas

• jaunimo verslumo skatinimas

• bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis ir kitomis 

organizacijomis

• jaunųjų projekto dalyvių bendradarbiavimas su patyrusiais 

verslininkais

enterprise+ projekto tikslai



METODOLOGIJA



Verslumo gebėjimų potencialo 

analizė

Dalyviai stebimi:

• Įvairiose situacijose

• Pakankamai ilgą laiko tarpą

• Stebėjimą vykdo apmokyti 

asmenys

• Diagnostinis metodas 

• Savo gebėjimų identifikavimui

• Gebėjimų vystymui (savarankiškai)

• Sukuriant individualų skatinimo planą



Potencialo analizės užduočių seka



Potencialo analizės struktūra

Organizatorius

Moderatorius

Dalyviai

Stebėtojai



Potencialo analizės 

dokumentacija



Potencialo analizės 

įgyvendinimas Lietuvoje

Dalyviai – 20 kolegijų ir technikos universiteto studentų, 8 stebėtojos

Trukmė – 3 dienos

Išvados ir pastebėjimai:

- Inovatyvi metodologija
- Gerai struktūrizuota, įvairi medžiaga
- Per greitas tempas per 3 dienas
- Per didelis laiko atotrūkis tarp mokymų ir analizės 

vykdymo (buvo suorganizuoti papildomi apmokymai 
prieš pat)

- Stebėjimo proceso trukdžiai 
- Laikui imlus duomenų apdorojimas



Potencialo analizės įgyvendinimas 

Lietuvoje

Potencialas Lietuvoje:
- Naudojimui parengta ir išbandyta medžiaga 
- Gali būti adaptuota - moksleiviams, studentams, bedarbiams...
- Parengti multiplikatoriai
- Reikia daugiau sklaidos



Verslo kūrimo dirbtuvės 

Lietuvoje

Dalyviai – 18 kolegijų, technikos universiteto ir 
gimnazijos moksleivių, 5 mentoriai

Trukmė – 5 dienos, išdėstytos 2 savaičių laikotarpyje

Išvados ir pastebėjimai:
- skirtingas komandų darbo tempas
- didelis laiko atotrūkis taro mentorių mokymų ir 

dirbtuvių, reikia išsamesnių mokymų (moduliai)
- nevienoda dalyvių motyvacija
- 1 idėja visoms grupėms ar atskiros?
- papildomos medžiagos poreikis
- konfliktų valdymas komandose



Verslo kūrimo dirbtuvės

Potencialas Lietuvoje

- Suprantama metodika
- Didelis poreikis, teigiamas moksleivių ir dėstytojų rezonansas
- Esami mentoriai ir galimybė pritraukti ir apmokyti naujus
- Savarankiško mokymosi modulių sukūrimas mentoriams



Abiejų metodų perspektyvos 

Lietuvoje

- Reikalinga aktyvesnė sklaida, galimas bendradarbiavimas su atskiromis 
mokymo įstaigomis, darbo agentūra ir kt. 

- Paruoštų modulių pajungimas 
- Platformos sukūrimas su visa medžiaga, kontaktais ir praktine informacija

Problema: moksleivių motyvacijos trūkumas, finansinių išteklių pritraukimas



Ačiū už 

dėmesį!

Jūratė Mėdžiuvienė | 

jurate.medziuviene@ahk-balt.org

Tel. +370 686 44054 


