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ŠIAME NUMERYJE: 
 Mūsų mokyklos projektas ,,Partizanų meilės istorijos“ 

 ,,Žvilgsnio“ leidėjų komanda 

 Nauja rubrika – netradicinis interviu, arba kelios minutės su 

mokyklos psichologe A.Kriščiukaitiene 

 Dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje 

 Tolerancijos diena 

 Dalyvaujame projekte ,,Ekomokykla“ 

 Verslumo ugdymas mūsų mokyklos pradinėse klasėse 

 
          Vytenis Greičiūnas, ,,Žvilgsnio“ korespondentas 

 

KARIUOMENĖS DIENOS MINĖJIMAS 
 

Lapkričio 22 d. 

mūsų mokykloje buvo 

minimos 95-osios 

atkurtos Lietuvos 

kariuomenės metinės. 

Renginį sudarė dvi 

dalys: pirmiausiai 

mokinė Eglė Marija 

Baliukynaitė trumpai 

priminė istorinius 

faktus, susijusius su šiomis iškilmėmis, buvo demonstruojama 

vaizdo medžiaga, o vėliau projekto ,,Partizanų meilės istorijos“ 

dalyviai, kuriems vadovauja mokytojos I.Andreikevičienė ir 

A.Jociutė, parodė literatūrinę muzikinę kompoziciją „Argi būčiau 

kritęs, jei nebūčiau mylėjęs?“ 

 
          Socialinė pedagogė N.Paulikienė 

 

KALĖDOMS ARTĖJANT 
Jau kelinti metai mūsų mokyklos 

bendruomenė organizuoja kalėdinę akciją 

Viešvilės globos namų vaikams.  

Mezgėme ir dovanojome šalikus, riešines, 

vežėme žaislus, saldumynus. Šiais metais technologijų mokytojos 

pasiūlė dovanoti puodelius, ,,aprengtus“ megztuku - tereikia 

nupirkti puodelį ir jį apmegzti. Kaip tai padaryti, konsultuoja 

technologijų mokytojos. Norintys prisidėti prie šios akcijos, 

dovanėles iki gruodžio 12 d. turėtų atnešti į 102 arba 103 kab. Į 

puodelio vidų įdėkite savo sveikinimą. Nurodykite klasę, vardą. 

Viešviliečiai visada labai laukia susitikimų, koncerto, siurprizų.  

Tikimės, kad aktyviai dalyvausite.  

 
        L.Jakaitytė, A.Zablauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

KVADRATO VARŽYBOS 
Jurbarko rajono pradinių klasių mokinių finalinės kvadrato 

varžybos 

vyko 2013 

metais 

spalio 23 

dieną mūsų 

mokykloje. 

Varžybos 

prasidėjo 

10 valandą. 

Jose 

dalyvavo 

Girdžių 

pagrindinė 

mokykla, 

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla, Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų gimnazija ir mūsų mokykla. Varžybos vyko 

įtemptai, visi kovėsi įnirtingai ir stengėsi laimėti. Pirmąją vietą 

užėmė Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos sportininkai, 

antrąją vietą užėmė Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 

komanda, o trečiąją vietą - Girdžių pagrindinės mokyklos 

sportininkai. 

Lapkričio 21 d. mūsų mokykloje vyko 2013 m. Bendrojo 

ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2001 m. ir jaunesnių, 

finalinės kvadrato varžybos. Dalyvavo 3 komandos: 

Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mergaitės, Veliuonos A. ir J. 

Juškų gimnazijos moksleivės ir mūsų mokyklos sportininkės. 

Varžybos buvo nepaprastai atkaklios, įdomios. Smagu 

pasidžiaugti, jog mūsų mokyklos šauniosios sportininkės laimėjo 

I vietą,  II vietą  užėmė Naujamiesčio pagr. m-klos mergaitės, o 

III vieta atiteko Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos žaidėjoms.  

 

 

Kitame numeryje skaitykite: 
☺interviu su ,,Ugdymo karjerai“ koordinatore       

R.Kulikauskiene; 

☺netradicinis interviu su vienu mūsų mokyklos mokiniu; 

☺apie išvyką į Viešvilės globos namus; 

☺apie mokykloje vykdomus projektus; 

☺apie įvairius renginius, šventes. 

 

  

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
                 

 

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/bus_minimos_95-osios_atkurtos_lietuvos_kariuomenes_metines.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/bus_minimos_95-osios_atkurtos_lietuvos_kariuomenes_metines.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/bus_minimos_95-osios_atkurtos_lietuvos_kariuomenes_metines.html
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I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, M.Venckutė, ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

,,PARTIZANŲ MEILĖS ISTORIJOS“ 

Mūsų mokyklos projekto ,,Partizanų meilės istorijos“ 

dalyviai, kuriems vadovauja mokytojos I.Andreikevičienė ir 

A.Jociutė, šiais mokslo metais dalyvauja tarptautiniame projekte 

„Susitikime prisiminti: Baltijos šalys – pavergtos seserys“, kurį 

finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams, o 

organizuoja viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija. 

Šio projekto renginiai  vyko Lietuvos ir Latvijos mokyklose. 

Svarbiausias projekto tikslas – paminėti tragiškus Lietuvos ir 

Latvijos istorijos įvykius ir apie juos kalbėti bendrų Europos 

Sąjungos vertybių kontekste.   

Projekto ,,Partizanų meilės istorijos“ dalyviai parengė 

literatūrinę muzikinę kompoziciją „Argi būčiau kritęs, jei 

nebūčiau mylėjęs?“ ir surengė net 6 pasirodymus tiek Lietuvos, 

tiek Latvijos miestuose. Mokiniai sako, kad dalyvavimas 

projekte jiems nepaprastai patinka, yra įdomu: daug keliaujama, 

susibūrė labai draugiškas kolektyvas, malonu bendrauti su kitais 

žmonėmis, ypač užsieniečiais. 

Pasiteiravus, ką reiškia suvaidinto spektaklio žodžiai „Argi 

būčiau kritęs, jei nebūčiau mylėjęs?“, mokiniai paaiškino 

kompozicijos idėją: „Meilė Tėvynei nugalėjo“ (Gabija 

Jurevičiūtė), „Jeigu nebūtum mylėjęs Tėvynės, nebūtum 

kariavęs ir nebūtum miręs“ (Viktorija Uksaitė), „Iš meilės 

Tėvynei kariavo, o jei  būtų nemylėję, nebūtų kariavę“ (Ugnė 

Samulevičiūtė). 

Prisimindami veiklos pradžią mokiniai pasakoja, kad 

mokytojos Akvilė Jociutė ir Inga Andreikevičienė jiems pasiūlė 

dalyvauti kuriant projektą ,,Partizanų meilės istorijos“, o 

mokiniai sutiko, nes nenorėjo praleisti tokios puikios progos, o ir 

pasiūlymas pasirodė įdomus. Taigi taip į veiklą įsitraukė 

nemažas būrys vaikų: iš 8b klasės dalyvavo aštuoniolika, viena 

iš 9b kl., iš 10a kl. keturi mokiniai ir šeši iš A.Giedriaus-

Giedraičio gimnazijos, kurie taip pat yra buvę mūsų mokyklos 

mokiniai  ir mielai dalyvavo projekte. Dalindamiesi įspūdžiais ir 

mokiniai, ir mokytoja A.Jociutė sakė, kad įsimintiniausia ir 

linksmiausia buvo fotosesija, kai prieš premjerą buvo kuriamas 

reklaminis plakatas. Be to, labai sujaudino ir mįslingai atrodė 

vienas įvykis: kartą prieš pasirodymą nutrūko gitaros styga. Tada 

mokiniai, nenorėdami jaudinti mokytojų apie tai neprasitarė ir 

pasirodymo metu virtuoziškai išsisuko grodami šia gitara. 

Baigdami dalintis įspūdžiais mokiniai akcentavo, kad jiems ypač 

malonus dėmesys, kurio sulaukia iš žiūrovų. O Ieva Jomantaitė 

prasitarė: ,,Mūsų mokyklos ir gimnazijos vaikinai sulaukė itin 

daug dėmesio iš merginų. Buvo rašomi meilės laiškeliai, buvo 

piešiami net jų plakatai.“ 

Apibendrindama istorijos mokytoja A.Jociutė sakė, kad 

projektas mokiniams naudingas tuo, kad iš dainų žodžių, 

partizanų dienoraščių ir laiškų, kuriuos skaitė, geriau ir giliau 

suprato, kodėl jauni žmonės išėjo į mišką, suvokė, kad meilė 

tėvynei yra nesenstanti vertybė, aktuali visų kartų lietuviams. 

Taip pat mokiniai pakeliavo, praplėtė akiratį, susirado naujų 

draugų. Akivaizdi nauda ir mūsų mokyklai, kuri dabar tapo 

žinoma Mažeikiuose, Zarasuose, Daugpilyje ir Liepojoje. Be to, 

projekto dalyviai gavo pasiūlymų ir toliau bendrauti bei 

bendradarbiauti. 

   
         ,,Žvilgsnio“ inf. 

 

,,ŽVILGSNIO“ LEIDĖJŲ KOMANDA  
Jaunųjų žurnalistų būrelis mūsų mokykloje savo veiklą 

pradėjo 2004 m. rugsėjo mėnesį. Nors Jaunieji žurnalistai domisi 

Lietuvoje leidžiamais laikraščiais, žurnalais, lanko kai kurių 

redakcijas, bendradarbiauja su Jurbarko miesto ,,Šviesos“, 

,,Mūsų laiko“ laikraščių redakcijomis bei skelbia publikacijas 

interneto svetainėje www.jurbarkiskis.lt , svarbiausia būrelio 

veiklos kryptis – leisti mokyklos laikraštį ,,Žvilgsnis“.  Šiais 

mokslo metais jau išleisti 3 laikraščio numeriai (nuo laikraščio 

įkūrimo – 67 numeriai), būrelį lanko daugiau kaip 20 mokinių, 

jų veiklą koordinuoja 

lietuvių k. mokytoja 

V.Greičiūnienė, kuri 

džiaugiasi gausiai šiemet 

būrelio narių gretas 

papildžiusiais 

iniciatyviais, 

kūrybingais 5a ir 5b kl. 

mokiniais.   
Nuotraukoje – naujoji ,,Žvilgsnio“ leidėjų komanda 

   
          Jonė Adomavičiūtė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės     

 

NETRADICINIS INTERVIU,  

ARBA KELIOS MINUTĖS SU 

MOKYKLOS PSICHOLOGE 

A.KRIŠČIUKAITIENE  
Ritualas nuo kurio prasideda Jūsų diena?  

Trumputė mankšta, dušas ir puodelis citrinos arbatos. 

Mėgiamiausias baldas namuose? 

Minkšta, raudona, odinė sofutė su daug pagalvėlių. 

Linksmiausias vaikystės žaidimas?  

Badmintonas. 

Nuotykis, kurį norėtųsi pakartoti? 

Kelionė per kalnus automobiliu. 

Frazė, kurios niekada nepamiršite?  

,,Kas mūsų nesunaikina, mus užgrūdina“. 

Didžiausias šių dienų autoritetas?  

Tokio neturiu. 

Kokia Jūsų laukiamiausia šventė?  

Kalėdos. 

Filmas, sudrebinęs pasaulėžiūrą?  

,,Septynios sielos“ (,,Seven pounds“), ,,Mano vardas Khanas“ 

(,,My name is Khan“), ,,Muzika, suradusi mus“ / August Rush. 

Sakinys, kurį pasakytumėte didžiausiam nenuoramai, 

neklaužadai. 

O ar tokių vaikų yra? Aš nesutikau. 

Be kokio užsiėmimo neįsivaizduojate laisvalaikio?  

Be lauko teniso, vairavimo. 

Ką norėtumėte pakeisti pasaulyje?  

Norėčiau, kad žmonės labiau gerbtų vieni kitus. 

Įspūdis susidaręs apie mūsų mokyklą?  

Gera būti tarp puikaus jaunimo, viliuosi greitai nepasenti.  

Ačiū. 

http://www.jurbarkiskis.lt/
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       Ugnė Krankauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentė     

 

DALYVAUJAME OLWEUS PATYČIŲ 

PREVENCIJOS PROGRAMOJE 

 
 

Spalio 29-30 d. į mokyklą atvykusi programos instruktorė 

R.Marčerauskienė supažindino visą mokyklos bendruomenę su 

programos istorija, atliktais tyrimais, akcentuodama, kad Olweus 

patyčių prevencijos programa moksliškai pagrįsta ir jos kritikuoti 

tiesiog neverta. Apie programos teikiamą akivaizdžią naudą 

liudija tai, kad Lietuvoje tik keliuose rajonuose ji dar nėra 

įgyvendinama. Beje, Jurbarko rajone tik vienintelė mūsų 

mokykla dalyvauja šioje pasaulyje pripažintoje programoje. 

Įgyvendinant Olweus patyčių prevencijos programą mūsų 

mokykloje sudarytas koordinacinis komitetas, kurio pirmininkas 

yra neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas Saulius Ambrazaitis. 

Komitetui priklauso ne tik mokytojai, administracija, specialistai, 

bet ir mokinių tėvai bei mokiniai. Nuo lapkričio mėnesio 

mokykloje prasidėjo pirmieji penkių MSG (Mokymosi ir 

Supervizijų grupės) susirinkimai, kuriuose dalyvauja visi 

mokykloje dirbantys suaugusieji. MSG vadovės supažindino 

grupių narius su Olweus patyčių prevencijos programa ir 

pagrindiniais tikslais: sumažinti patyčias tarp mokinių, užkirsti 

kelią naujų patyčių problemų atsiradimui, siekti geresnių 

tarpusavio santykių mokykloje.  

Programos instruktorė R.Marčerauskienė MSG vadovėms 

akcentavo, kad visi susirinkimai (ateityje ir klasių valandėlės) 

turi vykti dalyviams sėdint ratu, kad labai svarbu paskatinti 

mokinius išsakyti savo jausmus, o visas iškilusias problemas 

spręs tik suaugusieji. Pasak instruktorės, netrukus mokykloje bus 

paskelbtos 4 pagrindinės taisyklės, kurių turės visi laikytis. 

R.Marčerauskienė pabrėžė, kad programos trukmė 18 mėnesių ir 

tik praėjus beveik metams bus akivaizdūs jos įgyvendinimo 

rezultatai. Instruktorė sakė, kad programos idėja – patyčios nėra 

ir niekada nebus toleruojamos, o siekiamybė – kurti mokykloje 

tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad 

vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. Direktorius 

V.Bakšys tikisi, kad ateityje problemoms spręsti susitelks visa 

bendruomenė, mokykloje įsivyraus kitokia kultūra, visi įpras ir 

taip elgsis, kad ne tik patiems būtų gera ir saugu, bet ir 

aplinkiniams. Tiesa, direktorius neatmeta ir neišvengiamos 

spontaniškų, neapgalvotų poelgių galimybės. 

Taigi įgyvendinant Olweus patyčių prevencijos programą 

jau vyksta MSG grupių vadovų mokymai-susitikimai su 

programos instruktore R.Marčerauskiene, prasidėjo pirmieji 

MSG narių susirinkimai, bibliotekoje galima pasiimti ir 

paskaityti D.Olweus knygą ,,Patyčios mokykloje“ bei kitą 

instruktorės atvežtą literatūrą, mokiniai dalyvauja Olweus 

apklausoje, o po Naujųjų metų mokiniams bus pradėtos vesti 

specialiosios Olweus patyčių prevencijos klasės valandėlės. 

 

 
     L.Jakaitytė, A.Zablauskaitė, ,,Žvilgsnio“ korespondentės 

 

TOLERANCIJOS DIENA  
  Lapkričio 15 d. (penktadienį) minėjome Tarptautinę 

tolerancijos dieną. Pasirodo, tą dieną įvairiose šalyse 

organizuojami renginiai, skirti tolerancijai, pakantumui ugdyti, 

gebėjimui suprasti kitus, skatinama atkreipti visuomenės dėmesį 

į skirtingų tautybių, pažiūrų, 

skirtingo tikėjimo žmones.  

Šiemet Tarptautinė 

istorinio teisingumo komisija 

kvietė visas Lietuvos 

mokyklas prisidėti prie 

pilietinės iniciatyvos 

,,Tolerancijos gėlė”. Mūsų 

mokyklos mokiniai neliko 

abejingi šiam kvietimui – 

visą savaitę klasių valandėlių metu mokiniai kūrė gėles, kurios 

penktadienį puikavosi II a. koridoriuje. Čia akį traukė meniškos, 

spalvingos, iš įvairių medžiagų bei kūrybiškai naudojant įvairią 

techniką sukurtos Tolerancijos gėlės. Dailės mokytoja 

N.Kapačinskienė džiaugėsi, kad vaikai labai aktyviai dalyvavo 

šioje akcijoje ir sukūrė labai gražių ir įdomių gėlių.   

Be to, socialinės pedagogės 

N.Paulikienės iniciatyva penktadienį 

vyko dar viena akcija - mokiniams buvo 

siūloma pasipuošti įvairiaspalvėmis 

tolerancijos kepurėmis ar skarelėmis. 

Mokiniai pasipuošė įvairiausiais galvos 

apdangalais – ko tik nebuvo: nuo šiltų 

megztų kepurių su bumbulais iki 

kaubojiškų skrybėlių.  

Taigi abi Tarptautinės tolerancijos 

dienos akcijos puikiai pavyko, mokiniai 

įsitraukė į smagią bei žaismingą veiklą, 

nepamiršo būti vieni kitiems tolerantiški.  

 
       Mokyklos svetainės inf. 

 

DALYVAUJAME PROJEKTE 

,,EKOMOKYKLA“ 
Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja projekte 

,,EkoMokykla.lt“ ir jau prisijungė prie 

nacionalinio ekomokyklų tinklo, 

pasirašė ekomokyklų tinklo 

deklaraciją, kuria įsipareigoja savo 

veikloje plėtoti ir sudaryti galimybes 

diegti aplinkosauginio ugdymo 

programas mokykloje, rūpintis 

jaunimo aplinkosauginiu švietimu 

formuojant atsakingą, brandžią, 

savimi ir gamta besirūpinančią 

asmenybę. Šią deklaraciją yra pasirašę 

daugiau kaip 40 mokyklų visoje 

Lietuvoje, o Jurbarko rajone - mūsų 

mokykla pirmoji.   

Spalio mėnesį Eržvilko gimnazijoje vyko Nacionalinio 

moksleivių aplinkosauginio konkurso ,,EkoMokykla“ atrankinis 

turas, kur mūsų mokyklos mokiniai konkurse ,,Eko idėjos“ 

pristatė idėją ,,Suteikite nereikalingiems daiktams antrą šansą“. 
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Mykolo Romerio universiteto, Verslumo edukologijos 

magistrantūros studentė Simona Martišiūtė 

 

VERSLUMO UGDYMAS 

VYTAUTO DIDŽIOJO 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

PRADINĖSE KLASĖSE: PRADINIŲ 

KLASIŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS 
Verslumą galima apibūdinti, išskiriant savybes, 

kurias turi turėti verslus žmogus. Verslus žmogus - tai 

energingas, savimi pasitikintis, atkaklus, atsidavęs darbui, 

siekiantis užsibrėžtų tikslų. Verslus žmogus turi būti 

kūrybingas naujų idėjų kūrėjas. Esant galimybei 

nebijantis pasinaudoti jam skiriamomis gyvenimo 

galimybėmis. Tai žmogus, kuris nebijo rizikuoti, 

nedelsiant priima sprendimus. Šiam žmogui būdingas 

veržlumas ir ryžtingumas (Mincienė, 2004). Verslumo 

ugdymas nuo mažens turi didelės įtakos vaiko 

savarankiškumui, atsakomybei ir inovatyvumui. Todėl 

verslumas turi būti ugdomas jau mokykloje, mokant 

vaikus teorines žinias pritaikyti praktikoje. Žmogus 

formuojasi vaikystėje, todėl verslumo ugdymo pradžia 

turėtų būti dar pradinėje mokykloje. A. Rutkienė, V. 

Zuzevičiūtė (2009) teigia, kad pradinės mokyklos 

mokymo sistema ypač svarbi. Tai yra pirmoji pakopa, į 

kurią remiasi aukštesnės pakopos. A. Jelagaitė, J. Vijeikis 

(2012), G. Žiberienė (2012) nagrinėjant verslumo ugdymo 

sistemos tobulinimą teigia, kad pagrindinis verslumo 

žinių šaltinis yra mokykla. Išanalizavus mokslinę 

literatūrą pastebima, kad pedagogai stokoja kompetencijų 

ugdant verslumą, trūksta metodinių priemonių, vadovėlių 

(Župerka, 2009). A. Jelagaitė, V Lukoševičius (2011) 

pastebi, kad tik nedidelė dalis pedagogų verslumą 

integruoja į savo mokomą dalyką, nes integruotoji 

verslumo programa yra tik rekomendacinio pobūdžio, 

kurios įgyvendinimas priklauso nuo mokytojų iniciatyvos. 

Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų 

požiūrį į verslumo ugdymą. Tyrimui keliami šie 

uždaviniai: išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų 

nuomonę, kiek prasmingas verslumo ugdymas 

šiandieninėje mokykloje; nustatyti, kokiais būdais 

mokykloje turi būti ugdomas verslumas; įvertinti, ar 

mokytojai ugdo mokinių verslumą savo dalyko pamokose 

ir užklasinėje veikloje. Metodika. Anoniminė apklausa 

buvo vykdyta 2013 metų gegužės - spalio mėnesiais 

mokytojams savanoriškai sutikus dalyvauti apklausoje. 

Tyrimui naudotas apklausos instrumentas – 

struktūrizuotas klausimynas, dėl jo paprastumo, mažų 

išteklių informacijos rinkimui ir sąlyginai greitos 

informacijos rinkimo spartos. Tyrimo metu nustatyta, kad 

bendras klausimyno vidinis suderinamumas yra labai 

aukštas, nes Cronbach alfa statistika lygi 0.971. Klausimų 

suderinamumas laikomas priimtinu, jei Cronbach alfa 

statistika yra didesnė arba lygi  0.7, todėl galima teigti, 

kad klausimynas yra tinkamas analizei. 

Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavo 370 

respondentai,  pradinių klasių mokytojai. Tarp jų 

dominavo moterys, jos sudarė 97,6% visų apklaustųjų. 

Respondentų amžius - nuo 18 iki 63 metų. Mokytojų 

pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją išskiriamas į 

dvi grupes, kurios ir sudaro daugumą: vyr. mokytojai 

(45%) ir metodininkai (40%).  Respondentai pasiskirstę 

tolygiai pagal svorį kaime -24,9%, mieste -75,1%. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad verslumo ugdymo svarbos 

vertinimas priklauso nuo specialisto kvalifikacijos, t.y. aukštesnės 

kvalifikacijos respondentai yra labiau įsitikinę, kad verslo ugdymo 

svarba yra labai prasminga, tuo tarpu žemesnės kvalifikacijos 

respondentai mano, kad verslumo ugdymo skatinimas yra nei 

prasmingas, nei neprasmingas arba tik iš dalies prasmingas.  

Vyresni specialistai (44.8 m.) yra labiau linkę ugdyti mokinių 

verslumą savo pamokose, nei jaunesni respondentai (42.5 m.). 

Analizuojant mokinių verslumo ugdymą užklasinėje veikloje, nėra 

pagrindo teigti, kad mokinių verslumo ugdymas yra susijęs su 

specialistų amžiumi, t.y. užklasinėje veikloje verslumą vienodai ugdo 

tiek vyresni, tiek jaunesni specialistai ir reikšmingų amžiaus skirtumų 

nėra. Analizuojant specialistų nuomonę apie verslumo ugdymo 

skatinimą jų pamokose, nustatyta, kad vyr. mokytojai yra įsitikinę, jog 

jų pamokose verslumo ugdymo skatinimas yra tik iš dalies prasmingas. 

Nustatyta, kad pastarieji verslumo ugdymo skatinimą 9-12 klasėse 

vertina palankiau. Tai leidžia teigti, kad vyr. mokytojai savo pamokų 

turinį vertina labiau nei verslumo ugdymą 5-12 klasėse. Gauti rezultatai 

parodė, kad vyr. mokytojų verslumo ugdymo svarbos vertinimas 

vidutiniškai yra reikšmingai mažesnis nei metodininkų.  

Didžioji dalis apklaustųjų 

(33.2%) į klausimą, kokiais būdais 

turėtų būti ugdomas verslumas, 

atsakė, kad verslumas turėtų būti 

ugdomas projektine veikla arba 

integruotas į matematikos ir/arba 

ekonomikos ir/arba geografijos 

pamokas (24.4 %). Tik 11.4 % yra 

įsitikinę, kad verslumui turėtų būti 

skirta atskira pamoka. Analizuojant skirtingų specialistų atsakymų 

variantus galima teigti, kad didžioji dalis jaunesniųjų mokytojų (0.7 % 

visų respondentų) mano, kad verslumas tūrėtų būti integruotas į visas 

pamokas. Tuo tarpu didžioji dalis mokytojų, vyr. mokytojų ir 

metodininkų (atitinkamai, 4.2 %, 14.7 % ir 13.8 % visų respondentų) 

mano, kad verslumas tūrėtų būti ugdomas projektine veikla. Tarp 

ekspertų, kaip ir tarp jaunesnių mokytojų, dauguma (0.6 % visų 

respondentų) mano, kad verslumas turėtų būti integruotas į visas 

pamokas. 

Išvados: tyrimo rezultatai parodė, kad verslumo ugdymo svarbos 

vertinimas priklauso nuo specialisto kvalifikacijos, t.y. aukštesnės 

kvalifikacijos respondentai yra labiau įsitikinę, kad verslo ugdymo 

svarba yra labai prasminga, tuo tarpu žemesnės kvalifikacijos 

respondentai mano, kad verslumo ugdymo skatinimas yra nei 

prasmingas, nei neprasmingas arba iš dalies prasmingas;  didžioji dalis 

apklaustųjų atsakė, kad verslumas turėtų būti ugdomas projektine veikla 

arba integruotas į matematikos ir /arba ekonomikos ir/arba geografijos 

pamokas. Analizuojant skirtingų specialistų atsakymų variantus galima 

teigti, kad didžioji dalis jaunesniųjų mokytojų mano, kad verslumas 

turėtų būti integruotas į visas pamokas. Tuo tarpu didžioji dalis 

mokytojų, vyr. mokytojų ir metodininkų mano, kad verslumas turėtų 

būti ugdomas projektine veikla; vertinant, ar mokytojai ugdo mokinių 

verslumą savo dalyko pamokose ir užklasinėje veikloje, pastebima, kad 

vyresni specialistai yra linkę ugdyti mokinių verslumą savo pamokose, 

nei jaunesni respondentai. Analizuojant mokinių verslumo ugdymą 

užklasinėje veikloje, nėra pagrindo teigti, kad mokinių verslumo 

ugdymas yra susijęs su specialistų amžiumi, t.y. užklasinėje veikloje 

verslumą vienodai ugdo tiek vyresni, tiek jaunesni specialistai.  
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