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1 lentelė. Projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai
Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Fizinio
rodiklio nr.

Fizinio rodiklio
pavadinimas

1.1.

Verslumo ir
kūrybiškumo ugdymas
trijų ir daugiau studijų
krypčių studentų ir
dėstytojų komandoms

1.1.1.

I dalis. Įvadiniai
mokymai

1.1.2.

II dalis. Mokymai
komandoms

Fizinio
rodiklio
matavimo vnt.
asm.

asm.

Fizinio rodiklio planuota Fizinio rodiklio
reikšmė
pasiekta reikšmė
150

150

40

20

1.1.3.

III dalis. Baigiamasis
vnt.
2
1
renginys
Vykdant projekto veiklą Nr. 1.1. Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas trijų ir daugiau studijų krypčių studentų ir dėstytojų komandoms, pasiekti šie
fiziniai rodikliai:
1.1.1. I dalyje. Įvadiniuose mokymuose dalyvavo 150 asm.;
1.1.2. II dalyje. Mokymuose komandoms dalyvavo 20 asm.;
1.1.3. III dalis. Baigiamasis renginys. Organizuotas 1 renginys.
I dalis. Įvadiniai mokymai. Mokymai organizuoti 2 ciklais:
1. Pirmojo ciklo mokymai įvyko 2018 m. gegužės 11d. ir 18 d. Juose dalyvavo 75 asmenys, iš jų 64 studentai iš Utenos kolegijos, Mykolo Romerio
universiteto ir Panevėžio kolegijos studentai, besimokantys trijose skirtingose studijų kryptyse (biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų), ir 11
dėstytojų.
2. Antrojo ciklo mokymai įvyko 2018 m. spalio 12 ir lapkričio 9 d. Juose dalyvavo 75 asmenys, iš jų 71 studentas, besimokantis trijose skirtingose studijų
kryptyse (biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų), ir 4 dėstytojai.
Mokymų metu dalyviai buvo motyvuoti įsitraukti į tolimesnes projekto veiklas: Mokymus komandoms ir Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkursą
"In corpore"), skatinant labiau pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, suvokti talentus bei įgyti adekvataus pasitikėjimo savimi, supažindinant su
Utenos, Panevėžio, Vilniaus regionuose vystomo verslo pavyzdžiais, verslo plėtojimo sėkmės istorijomis, socialinio verslo vystymo problemomis bei
galimybėmis. Vykdant šią veiklą Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regiono problemų analitikai išgrynino specifinius Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionų verslo
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kūrimo ir plėtojimo, socialinio verslo vystymo, socialinių problemų sprendimo poreikius, parengė kiekvieno regiono analizę ir išvadas, su kuriomis buvo
supažindinti mokymų dalyviai. Mokymus vedė grupė įvairių verslo sričių atstovų, lektorių, visuomenės veikėjų, nuomonės formuotojų: Povilas Petrauskas,
INFINITAS, Baltijos koučingo centras; Andrius Bičeika, REVOLUT; Nijolė Oželytė, visuomenės veikėja; Eimantas Mikšys, komunikacijos specialistas,
verslininkas, LOGIN ir VERSLAUK nugalėtojas; Jurgita Makselytė, UAB „CYCLIGO“, Rokas Tamošiūnas, OPEN CIRCLE CAPITAL; Tomas Vonžodas,
LEKŠTĖ.LT; Aleksejus Žaltkovski, „Talentų karta“; Violeta Masteikienė, „GMM projektai“, socialinio verslo idėjų vystytoja; Laurynas Braškus, Saulėtekio
slėnio mokslo ir technologijų parkas; Marius Vaščega, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Atstovybės vadovo pavaduotojas, Politikos analizės ir apžvalgos
grupės vadovas; Monika Stankevičiūtė, NVO „Avilys“; Darius Kniūkšta, UAB „Trys kubai“; Orijus Gasanovas, ZIP FM, Happy365, VMG; Saulius Lapienis,
LIC, kosmoso ekspertas; Kasparas Mociūnas, MB „Paletės baras“; Dainius Dikšaitis, ERGO, komunikacijos ekspertas; Simona Burbaitė, tinklaraštininkė,
nuomonės formuotoja.
Iš viso abiejų ciklų Įvadiniuose mokymuose dalyvavo 150 asm. Iš jų 135 studentai ir 15 dėstytojų Dėstytojai sudarė 10% visų projektų dalyvių skaičiaus.
II dalis. Mokymai komandoms "Verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymas". Mokymus sudarė 5 temos po 2 d. Mokymai organizuoti 5 kartus po 2
mokymų dienas (1 d. 8 val.). Mokymų trukmė – 80 val. Mokymai organizuoti 2 ciklais:
1. Pirmojo ciklo mokymai įvyko 2018 m. gegužės 21-22 d., 25-26 d., 30-31 d. ir birželio 7-8 d bei birželio 14-15 d. Juose dalyvavo 20 asm. Iš jų 16
studentų ir 4 dėstytojai, kuries sudarė 4 komandas.
Ugdymas komandose sudarė ne mažiau kaip 40% naudojamų metodų. 1 dalyviui teko 80 val. mokymų, iš kurių 60 val mokymų - komandinė veikla, darbas
grupėse, užduočių atlikimas ir 20 val. sudarė pranešimai, nukreipiantys į teorinius pagrindus bei konkrečius verslo atvejus. Dalį mokymų vedė ir savo patirtį
perdavė skirtingo sektorinio profilio: gamybos srities (AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius dr. S Šabūnas), paslaugų srities (A. Jarašiūnas, A.
Žaltkovski), sveikatos srities (O. Lapinas), verslo įmonių (L. Šimonis, UAB „SM Consulting“, M. Grajauskas, UAB „Startum sprendimai“) atstovai.
Mokymų metu dalyviai įgijo komandinių įgūdžių, kurie buvo vystomi verslumo ir kūrybiškumo ugdymo bei socialinio verslumo aspektais pagal šias temas:
Talentų supratimas ir vystymas: Kokios yra mano sėkmės savybės ir kas yra man sėkmė?; Soc. problemų ir rinkos poreikio identifikavimas: Strateginis
marketingas; Planavimas ir komandos valdymas: Kaip padidinti produktyvumą?; Soc. verslas ir verslumo ugdymas: Kaip kurti vertę sau ir visuomenei?;
Kūrybiškumo ugdymas: Pardavimai.
Iš viso pirmo ciklo II dalies Mokymuose komandose "Verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymas" dalyvavo 20 asm. Likusiems antrojo mokymų ciklo
dalyviams, 20 asm., mokymai bus užbaigti 2019 b. sausio 24-25 d.
Trys Regiono problemų analitikai Utenos, Vilniaus, Panevėžio reg. verslo kūrimo ir plėtojimo, socialinio verslo vystymo, socialinių problemų sprendimo
poreikius, analizę ir išvadas, rekomendacijas pateikė pirmojo ciklo II dalie mokymų lektoriams, užtikrindami mokymų turinį ir metodų naudojimą verslumo
ugdymo aspektu, vertino Konkurso darbus. Baigiamojo renginio metu pateikė išvadas, įžvalgas apie studentų verslumo ugdymo pasiekimus ir jų poveikį
regionams. Ugdymo turinio metodų analitikas rinko informaciją, kūrybiškumo ugdymo metodų taikymo aspektu, parengė jų analizę ir išvadas, rekomendacijas,
jas pateikė mokymų lektoriams. Pasirengimo konkursui metu konsultavo komandų dalyvius ugdant jų asmenines savybes, vertino Konkurso darbus, pateikė
apibendrinimą ir įžvalgas Baigiamojo renginio metu.
III dalis. Baigiamasis renginys. Nr. 1. Renginys organizuotas 2018 m. spalio 18 d. užbaigus pirmąjį mokymų ciklą. Pagal Studentų verslumo ir kūrybiškumo
ugdymo konkurso „In Corpore“ nuostatas dalyvių komandos (4 studentai ir 1 dėstytojas) pristatė savo socialinio verslo idėjas, atliko ir pristatė kitas numatytas
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užduotis. Apdovanotos 3 komandos, pasiekusios užsibrėžtus tikslus ir laimėjusios Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkursą "In Corpore". I vietos
nugalėtojų komanda „Verda“ buvo apdovanota 5 d. trukmės stažuote „Studentų verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo plėtra“ Suomijos Tamperės
taikomųjų mokslų universiteto Proakademijoje, kurioje studentų komandos visų studijų metu kuria ir įgyvendina verslo idėjų ir kt. projektus. Stažuotė įvyko 2018
m. lapkričio 5-9 d. Unikali Tamperės taikomųjų mokslų universiteto Proakademijos patirtis, pavyzdžiai studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo srityje
sustiprino laimėjusios komandos gebėjimus ir motyvaciją veikti. II ir III vietų laimėtojų komandos apdovanotos piniginiais prizais. Renginio pabaigoje aptarti ir
įsivertinti projekto rezultatai ir poveikis kiekvienam dalyviui: ko išmokta, kokios vertingos patirties įgyta, kaip ją galima bus panaudoti ateityje.
Daugiau informacijos internete:
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/520-ka-studentai-veikia-ne-paskaitu-metu ; http://udiena.lt/jaunimas/item/12271-versliausi-studentai-vyks-i-suomija
Antrojo mokymų ciklo III dalis. Baigiamasis renginys Nr. 2 bus organizuojamas 2019 m. balandžio mėn.
2 lentelė. Projekto stebėsenos rodiklių pasiekimas
Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Siektina reikšmė

Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis Skaičius
pagal neformaliojo švietimo programas
Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis Skaičius
pagal neformaliojo švietimo programas

Pasiekta reikšmė

135,00

75

15,00

11

3 lentelė. Projekto finansinio rodiklio pasiekimas
Projektui skirtas
finansavimas (Eur)

Projekte nustatyta
finansinio rodiklio pasiekimo
reikšmė po 12 mėn.

Finansinio rodiklio
pasiekta reikšmė
2018-12-19

Jei nepasiektas 12 mėn. finansinis
rodiklis, nurodyti projekto veiklų
vėlavimo, finansinio rodiklio
nepasiekimo priežastis

107.638,45

45%

55,95%

-

Konkretūs Projekto
vykdytojo
atliekami/planuojami
veiksmai ir terminai
užtikrinantys veiklų
vėlavimų rizikų suvaldymą
-
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