
MODULIS NR. 2

NUOSAVO VERSLO 
ĮKŪRIMAS

Šis  projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys   atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

PRAKTINIAI 
PRATIMAI



Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Kiekvienas dalyvis turi individualiai atsakyti

į tris klausimus:

- Kokios mano stipriosios pusės?

- Kokie mano pomėgiai?

- Kuo aš išsiskiriu iš kitų?

Popierius ir rašiklis 

kiekvienam dalyviui
15 min.

Dalyviai analizuoja, kas jiems

sekasi geriausiai.

2. Diskusija porose:

Ką sužinojote apie save?

Ar turite panašių pomėgių, talentų, idėjų?

Ar galite nustatyti, koks socialinio verslo tipas

Jums labiausiai tiktų?

Nėra 10 min.

Panašumų / skirtumų tarp

dalyvių identifikavimas,

pageidaujamo socialinio

verslo tipo nustatymas.

3. Atėjo laikas aptarti rezultatus. Ar įmanoma

pradėti savo verslą, jį susiejant su tais

dalykais, kurie Jums sekasi?

Nėra 20 min.

Dalyviai gali dirbti su tuo, ką

jiems patinka veikti ir esamus

pomėgius susieti su verslo

idėja.

PRATIMAS NR. 1: KAS JUMS GERAI SEKASI?
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PRATIMAS NR. 2: 
VERSLO IDĖJOS SUKŪRIMAS KONKREČIAI VIETOVEI
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Suskirstykite grupę į 4 komandas. Nurodykite

kiekvienai grupei konkrečią vietovę,

pavyzdžiui: kaimas, pajūris, sala, miestas.

Kiekviena grupė, atsižvelgdama į nurodytą

vietą, turi pateikti verslo idėją. Kokia socialinė

problema (-os) bus sprendžiamos? Kokių tam

prireiks išteklių ?

Popierius 

plakatui, rašikliai, 

pieštukai 

kiekvienai grupei

15 min.
Dalyviai analizuoja socialinį

verslumą skirtingose vietovėse.

2. Kiekviena grupė turi pristatyti savo verslo

idėją.
Nėra

5 min. kiekvienai 

grupei,

bendras laikas – 20 

min.

Panašumų / skirtumų tarp grupių

identifikavimas, lokacijos įtakos

socialinių problemų atpažinimui

įvertinimas.

3. Laikas aptarti rezultatus. Kas buvo sunkiausia

kuriant verslo idėją, atsižvelgiant į konkrečią

vietovę? Ar buvo nestandartinių, plataus

požiūrio (angl. outside the box) idėjų,

pavyzdžių?

Nėra 10 min.

Dalyviai analizuoja verslo idėjas.

Nestandartinių pavyzdžių

atradimas, kūrybiškumo ir

inovatyvaus mąstymo skatinimas.



PRATIMAS NR. 3: TAPK IDĖJŲ GENERATORIUMI
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Pateikite dalyviams tris temas,

pavyzdžiui: idėjos, kaip palengvinti

maisto gaminimą; idėjos, kaip numesti

svorį; idėjos, kaip parduoti knygas.

Kiekvienas dalyvis turi pateikti 10 idėjų

kiekvienai temai.

Popierius ir rašiklis 

kiekvienam dalyviui

15 min.
Dalyviai mokosi tapti

kūrybingais ieškant konkrečių

sprendimo būdų.

2. Kiekvienas dalyvis turi pateikti savo

idėjų sąrašą.

Nėra 5 min. kiekvienam 

dalyviui

Idėjų panašumų / skirtumų

identifikavimas.

3. Laikas diskusijoms. Ties kuriuo idėjų

skaičiumi buvo sunku sugalvoti kitą

idėją? Ar buvo nestandartinių idėjų,

pavyzdžių?

Nėra 20 min.
Nestandartiniai pavyzdžiai,

kūrybiškumo ir inovatyvaus

mąstymo skatinimas.



PRATIMAS NR. 4: VERSLO IDĖJOS SUKŪRIMAS
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Padalinkite grupę į 4 komandas.

Kiekviena grupė turi sukurti geresnį

sprendimą tam, ką darote kasdien -

pvz.: padaryti procesą efektyvesnį,

pigesnį ar malonesnį. Ar galite iš to

kurti verslą? Kokių išteklių tam

prireiks?

Popierius plakatui, 

rašikliai, pieštukai 

kiekvienai grupei

15 min.
Dalyviai analizuoja, kaip kurti

verslą iš kasdienių situacijų /

veiklų.

2. Kiekviena grupė turi pateikti savo

sprendimus.

Nėra
5 min. kiekvienai grupei,

bendras laikas – 20 min. 

Panašumų / skirtumų tarp

grupių identifikavimas,

dalijimasis idėjomis.

3. Laikas diskusijoms. Ar buvo plataus

požiūrio idėjų, pavyzdžių?

Nėra 10 min.

Dalyviai analizuoja verslo

idėjas. Plataus požiūrio

pavyzdžių identifikavimas,

kūrybiškumo ir inovatyvaus

mąstymo skatinimas.



PRATIMAS NR. 5: RYKLIŲ BASEINAS
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Suskirstykite grupę į 2–6 dalyvių komandas ir leiskite

jiems sugalvoti verslo idėją, kurią reikia išdėstyti tik per

10 minučių. Tai gali būti bet kas, nuo fizinės parduotuvės

iki internetinės prekybos svetainės, netgi papildoma

funkcija ar paslauga, kuri gali būti Jūsų produkto dalis.

Siekiant išlaikyti profesionalią atmosferą, paprašykite jų

parengti verslo planą, kurį turėtų sudaryti duomenys apie

tikslinę rinką, kainodaros strategija, finansinės prognozės

ir unikalus pardavimo pasiūlymas.

Prezentacinė 

magnetinė lenta, 

popierius, rašikliai
15 min.

Dalyvių verslumo dvasios

ir kūrybinio mąstymo

ugdymas. Šie bruožai yra

būtini norint sėkmingai

veikti konkurencinėje

rinkoje.2. Toliau pasirinkite 4 „ryklius“ – suformuokite vertinimo

komisiją ir duokite jiems netikrus pinigus, skirtus

investicijoms į idėjas. Paraginkite juos iš tikrųjų įsijausti į

investuotojo vaidmenį užduodant išsamius klausimus

apie verslo modelius. Laimi komanda, kuri gauna

daugiausiai lėšų.

Prezentacinė 

magnetinė lenta, 

popierius, rašikliai

30 min.


