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ĮTRAUKIANTIS VERSLO LABIRINTAS
PROJEKTAS FINANSUOTAS LR ŠMM STUDENTŲ VERSLUMO SKATINIMO RENGINIŲ
2016–2018 METŲ FINANSAVIMO KONKURSO LĖŠOMIS. Skirta 3.185,00 Eur.
Data - 2017 m. lapkritis.
Tikslas - skatinti Lietuvos ir užsienio šalių mokymo institucijų, kuriose veikia IB, besimokančiųjų (įvairių
studijų sričių studentų ir moksleivių) ir pedagogų įtraukiantį kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymą,
firmų vadovų, rėmėjų ir socialinių partnerių kūrybišką bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

Projekto viešinimas:
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/utenos-kolegijos-itraukiantis-verslo-labirintas
Konferencijos pranešimų įrašai https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/NAUJIENOS/prane%C5%A1im%C5%B3%20%C4%AFra%C5%
A1ai-1.pdf
http://sl.viko.lt/wp-content/uploads/2016/11/Pranesimu-%C4%AFra%C5%A1ai.pdf
Renginių akimirkos
https://www.facebook.com/UtenosKolegija/photos/pcb.1599945336716000/1599943616716172/?ty
pe=3&theater
Aprašymas. Kasmetinis studentų ir moksleivių dalyvavimas Lietuvoje organizuojamoje tarptautinėje
imitacinių bendrovių (IB) mugėje ir joje organizuojamuose konkursuose pristatant atstovaujamas IB skatina
ieškoti naujų kūrybiškumo idėjų, naujų audiovizualinių produktų kūrimo būdų. Todėl siekiant plėtoti
besimokančiųjų kūrybiškumo ir verslumo gebėjimus bei paįvairinti IB pristatymo galimybes, renginyje
numatytos aktyvios veiklos dalyvaujantiems studentams ir moksleiviams. Į renginį atvykę studentai ir
moksleiviai turės galimybę dalyvauti konferencijoje, diskutuoti su verslo atstovais verslo kūrimo ir vystymo
klausimais, pristatyti atliktus verslo tyrimus, projektus interaktyvių stendinių pranešimų sesijoje, susipažinti
su smulkiojo verslo kūrimo ir plėtojimo subtilybėmis, kas lemia tokio verslo sėkmę, taip pat mokytis
kūrybiškai pristatyti atstovaujamą IB. Studentai ir moksleiviai, padedami patyrusių verslo atstovų (radijo
laidų ir kino bei animacijos kūrėjų), kurs audiovizualinius produktus, kuriuos vėliau galės pristatyti Lietuvoje
arba užsienyje organizuojamose tarptautinėse IB mugėse. Konferencijoje bus renkamas geriausias studento
sukurtas ir pristatytas stendinis pranešimas.
Renginio veiklos įtrauks ne tik besimokančiuosius, bet ir juos ugdančius pedagogus, kuriems tenka
pagrindinis vaidmuo skatinant studentus vystyti savo verslumo gebėjimus, kurie vadovauja mokymosi
procesui ir gali padėti besimokantiems asmenims tapti verslesniems – padėti įgyti konkrečių žinių, gebėjimų
ir nuostatų. Studentai kasmet keičiasi, ateina vis kitos besimokančiųjų grupės, o verslumo gebėjimus ugdo
seniai dirbantys pedagogai. Todėl labai svarbu pedagogams tobulinti savo kompetenciją ugdyti studentų
verslumą. Renginyje IB vadovams bus sudarytos sąlygos dalintis patirtimi tiek respublikiniu, tiek ir
tarptautiniu lygiu, įgyti aktualių žinių ir, gebėjimų reikalingų organizuojant veiklas IB. Be vaizdo
konferencijos IB vadovams numatytas ir praktinis seminaras, orientuotas į darbą su šiandienine
besimokančiųjų karta, kurio metu IB vadovai mokysis sugebėti įžvelgti savo ir besimokančiųjų emocijas,
matyti jų skirtumus, suprasti emocijų įtaką darbo efektyvumui, įsitraukimui ir motyvacijai, susipažins su
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metodais, padedančiais kurti palankesnę emocinę atmosferą komandoje. Tuo pačiu seminaro antroje dalyje
mokysis nestandartinių standartinių problemų sprendimo būdų.
Renginys „Įtraukiantis verslo labirintas“ suburs įvairių studijų sričių Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų
studentus, profesinio rengimo centrų, gimnazijų moksleivius, besiugdančius savo verslumo gebėjimus IB,
dėstytojus ir socialinius partnerius. Pvz., vien tik Utenos kolegijoje per vienerius studijų metus praktiką IB
atlieka 3 studijų sričių studentai (virš 120 studentų): socialinių mokslų (Verslo vadybos, Buhalterinės
apskaitos, Transporto verslo, Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programų) biomedicinos mokslų
(Kosmetologijos studijų programos), technologijos mokslų (Maisto produktų technologijos studijų
programos) studentai, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje be išvardintų studijų sričių, praktiką IB atlieka ir
Fizinių mokslų studijų srities Taikomosios informatikos studijų programos studentai ir pan.

Forma
1 diena.
1. Tarptautinė vaizdo konferencija „Verslo labirintas’2017”. Plenarinis posėdis, interaktyvi stendinių
pranešimų sesija (renkamas geriausias studento/moksleivio sukurtas ir pristatytas stendinis
pranešimas) ir darbas sekcijose trumpųjų pristatymų ir diskusijų darbo grupėse forma.
2. Edukacinė programa “Aktyvus ir išradingas verslas” - susipažinimas su smulkiaisiais verslais, jų
sėkmės keliu nuo idėjos iki pelno.
2 diena. Įtraukianti praktinė veikla:
1. Praktinis seminaras Verslo praktinio mokymo firmų (Imitacinių bendrovių, IB) vadovams
„Emocinis intelektas ir komandinio kūrybiškumo skatinimas”
Edukacinės programos „Gyvi projektai” moksleiviams ir studentams.

Į renginį bus įtraukta daugiau kaip 20 mokymo institucijų, turinčių IB, IB veiklas administruojantys
tinklai, asociacijos, verslo įmonių atstovai:
-

tarptautinis IB tinklas EUROPEN PEN-International,

-

Lietuvos imitacinių bendrovių tinklas Simulith,

-

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA,

- ne mažiau kaip 9 Lietuvos aukštojo mokslo institucijos, turinčios IB (Utenos, Vilniaus, Kauno,
Panevėžio, Alytaus, Klaipėdos valstybinės, Lietuvos verslo, Vilniaus kooperacijos, Šiaurės
Lietuvos kolegijų, taip pat Aleksandro Stulginskio ir Klaipėdos universitetų)
- ne mažiau kaip 5 profesinio rengimo institucijos (Vilniaus turizmo ir prekybos verslo
mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Ukmergės technologijų ir verslo
mokykla, Kėdainių profesinio rengimo centras, Klaipėdos turizmo mokykla),
-

1 gimnazija (Kėdainių “Atžalyno” gimnazija),

- 5 užsienio mokymo institucijos, turinčios IB (Vokietija, Rusija, Čekija, Slovėnija, Italija)
-

bent 2 mokymo institucijos, neturinčios IB iš Utenos regiono;
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verslo įmonių atstovai, bent iš 5 verslo įmonių, stebėti renginį ir/ar jame dalyvauti bei priimti
dalyvius edukacinei programai.

Renginio dalyviai
Į renginį įtraukta daugiau kaip 20 mokymo institucijų, turinčių IB, IB veiklas administruojantys tinklai,
asociacijos, verslo įmonių atstovai:
-

tarptautinis IB tinklas EUROPEN PEN-International,

-

Lietuvos imitacinių bendrovių tinklas Simulith,

-

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA,

- ne mažiau kaip 9 Lietuvos aukštojo mokslo institucijos, turinčios IB (Utenos, Vilniaus, Kauno,
Panevėžio, Alytaus, Klaipėdos valstybinės, Lietuvos verslo, Vilniaus kooperacijos, Šiaurės Lietuvos
kolegijų, taip pat Aleksandro Stulginskio ir Klaipėdos universitetų)
- ne mažiau kaip 5 profesinio rengimo institucijos (Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla,
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kėdainių
profesinio rengimo centras, Klaipėdos turizmo mokykla),
-

1 gimnazija (Kėdainių “Atžalyno” gimnazija),

- 5 užsienio mokymo institucijos, turinčios IB (Vokietija, Rusija, Čekija, Slovėnija, Italija)
-

bent 2 mokymo institucijos, neturinčios IB iš Utenos regiono;

verslo įmonių atstovai, bent iš 5 verslo įmonių, stebėti renginį ir/ar jame dalyvauti bei priimti
dalyvius edukacinei programai.
Realiai į renginį bus kviečiama ir daugiau socialinių parterių.
Renginio partneriai:
- Tarptautinis IB tinklas EUROPEN-PEN International (http://www.penworldwide.org/, vykdantysis
direktorius Scott Mitchell, kontaktinis asmuo Laima Bartkėnaitė, EUROPEN-PEN International
administracinis asistentas (bartkenaite@europen.info)) - renginio organizavimo partneris, atstovo
pranešimas konferencijoje, informacijos sklaida;
- Lietuvos IB tinklas Simulith (http://sl.viko.lt/, pirmininkė Rima Bačiulytė) - renginio organizavimo
partneris, atstovo pranešimas konferencijoje, informacijos sklaida;
- Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA (http://liba.lt/, prezidentas Marius Ignatonis) - renginio
organizavimo partneris, atstovo pranešimas konferencijoje, informacijos sklaida.

Projekto vadovė Doc. dr. Vaida Bartkutė – Norkūnienė
vaidaba@ukolegija.lt
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