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PROJEKTO MISIJA

 Ugdykime raštingą verslininką!



PAGRINDINIS PROJEKTO AKCENTAS 

 Projekto idėja gimė diskutuojant apie tai, kad 
verslumą skatinančių projektų yra daug, tačiau 
niekur iki šiol nebuvo akcentuota, kad verslininkui 
svarbu taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas, 
gebėjimas argumentuoti, raštingumas. 

 Mūsų projekto akcentas yra ne tik verslumo 
skatinimas, bet ir verslių moksleivių dėmesio 
atkreipimas į lietuvių kalbos taisyklingą raišką, jos 
svarbą versle bendraujant ir bendradarbiaujant. 



PROJEKTO TĘSTINUMAS

 2010 -2011 metai
 2011 -2012 metai
 2012 -2013 metai



UŽDAVINIAI

 Ugdyti mokinių gebėjimus savarankiškai 
organizuoti savo veiklą;

 Taisyklinga kalba reikšti savo mintis;
 Pritaikyti gimtosios kalbos ir ekonomikos žinias 

praktinėje veikloje;
 Mokytis bendrauti ir bendradarbiauti;
 Laisvai ir kūrybiškai mąstyti;
 Lavinti bendravimo įgūdžius dirbant komandoje.



DALYVIAI

 Projektas skirtas Kauno miesto mokyklų 9-12 
(1-4 gimnazijos) klasių mokiniams, kurie 
mokosi ekonomikos ir verslumo;

 Projekto paskutiniame etape dalyvavo 10 
atrinktų miesto mokyklų, gimnazijų komandų;

 Komandą sudarė 5 mokiniai, jiems padėjo 
lietuvių kalbos bei ekonomikos ir verslumo 
mokytojai.





PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI

 3 mėnesiai (gruodis, sausis, vasaris)
 Seminaras “Kaip parengti ir pristatyti viešąją 

kalbą?”
 Seminaras “Reklaminio plakato kūrimas”, 
 Namų darbai:
 Komandos prisistatymas;
 Viešoji kalba; 
 Reklaminio plakato kūrimas.



UŽDUOTYS

 Komandų prisistatymas;
 Kandidato į įmonės vadovo postą  viešoji kalba;
 Pasirinktos įmonės produkto reklaminis plakato 

pristatymas;
 Matematikos užduotis;
 Ekonominės pasakos kūrimas;
 Blic turnyras.



I ETAPO  GIMTOSIOS KALBOS UŽDUOTYS

 Rašinys “Verslas yra darbas ar gyvenimo 
būdas?” (11-12 klasės, 2010 -2011 metai);

 Viešoji kalba “Ar valdininkai trukdo ar padeda 
verslui?” (9-10 klasės, 2011 -2012 metai);

 Viešoji kalba “Kandidato į pasirinktos Kauno 
įmonės vadovo postą kalba” (11-12 klasė 2012 
-2013 metai);

 Ekonominės pasakos kūrimas (2012-2013 
metai);





UŽDUOČIŲ VERTINIMO LENTELĖS

 Komandos prisistatymas (12 pateiktis);
 Viešosios kalbos (13 pateiktis);
 Ekonominė pasaka (14 pateiktis)



KOMANDOS PRISISTATYMO VERTINIMO KRITERIJAI

Reikalavimai prisistatymui Vertinimo kriterijai Taškai
Dalyvauja visi komandos 
nariai Kūrybiškumas 0-3

1 minutė (max. 1,5 minutės) Kalbos taisyklingumas 0-3
Iš kokios mokyklos, 
gimnazijos Komandos narių skaičius 0-5
komandos narių 
prisistatymas Ar yra projekto akcentas? 0-1

Prisistatymo forma laisva
Ar jaučiasi komandos 
dvasia? 0-2

Reikalavimai prisistatymui 0-14



VIEŠOSIOS KALBOS VERTINIMAS

Kalbos turinys 2

Žodynas 2

Raiška 2

Kirčiavimas 2

Struktūra 2

Viso: 10



EKONOMINĖS PASAKOS VERTINIMAS

Apimtis 2

Raiška, žodynas 2

Sąvokos (6 privalomos) 3

Stilius 2

Viso: 9



BLIC KONKURSAS

 Konkurso užduotys iš kalbos kultūros, 
ekonomikos, ekonominės matematikos, verslo 
įdomybių, pinigų istorijos;

 Kalbos kultūros užduotyse pateikti netaisyklingi 
verslo kalboje naudojami žodžių junginiai, 
kuriuos mokiniai turėjo ištaisyti. 



VERTINIMO KOMISIJA

 Mokinių komandų darbus vertino 
kompetentingų verslininkų komisija, lietuvių 
kalbos nepriklausoma ekspertė, lituanistė;



IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

 Projekto misiją ugdyti raštingą verslininką rėmėjai ir 
vertinimo komisija  įvertino teigiamai ir skatino jį tęsti;

 Mokinių, dalyvavusių projekte, motyvacija mokytis 
taisyklingos raiškos, kirčiavimo, turtinti žodyną išaugo;

 Kviečiame ir kitų Lietuvos miestų mokyklų, gimnazijų  
lietuvių kalbos mokytojus prisijungti prie mūsų inicijuoto 
projekto integruojant lietuvių kalbą  su kitais dėstomais 
mokomaisiais dalykais.

 Mūsų kontaktai: rasakuciene@gmail.com
 editakondrasoviene@gmail.com


