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ATVIRI ŠVIETIMO IŠTEKLIAI (AŠI) 

• Atviri švietimo ištekliai (AŠI) yra laisvai 
pasiekiama (atvira) švietimo medžiaga 
internete.  

• Skirta pedagogams, studentams bei 
savarankiškai besimokantiesiems.  

• Atviri švietimo ištekliai (AŠI) gali būti įvairių 
tipų: tai -  įvairūs pratimai, interaktyvūs testai, 
vaizdo medžiaga, patarimai.  

• Atviri švietimo ištekliai skirti savarankiškam 
mokymuisi.  



Atviri švietimo ištekliai e-Mentoring projekte (1) 

• Tiek suaugusiems, tiek studentams, 
siekiantiems integruotis į darbo rinką, yra 
svarbu ugdyti aktyvios darbo paieškos 
kompetencijas bei kompetencijas, reikalingas 
savo verslo sukūrimui. 

• Projekto metu buvo sukurti atviri švietimo 
ištekliai, skirti padėti besimokančiajam 
sustiprinti šias kompetencijas. 

• Sukurta atviri švietimo ištekliai: 

o įsidarbinimo įgūdžiams skatinti 

overslumo įgūdžiams skatinti 



Atviri švietimo ištekliai e-Mentoring projekte (2) 

 

• Projekto metu sukurti AŠI susideda iš uždarų 
klausimų su galimais atsakymų variantais.  

• Tokiu būdu besimokantysis gali apgalvoti savo 
pasirinkimą ir iškarto gauti savo atsakymo 
įvertinimą bei komentarą. 

 







ATI, skirtų verslumo įgūdžiams skatinti, tikslai 

1. Įsivertinu savo motyvaciją įsidarbinti 

Tikslas:  

• Įvertinti savo motyvaciją siekiant įsidarbinimo 

2. Tinkamas man darbas 

Tikslas:  

• Įvertinti, kokio pobūdžio darbas jums tinka 

3. Aktyvios darbo paieškos įgūdžiai 

Tikslas: 

• pasiruošti aktyviai darbo paieškai ir daugiau sužinoti apie 
darbo paieškos strategijas 

 

 

 

 



ATI, skirtų verslumo įgūdžiams skatinti, tikslai 

4. Sėkmingas pokalbis dėl darbo 

Tikslas:  

• sužinoti, kaip sėkmingai pasirodyti pokalbio dėl darbo 
metu, ir kokia elgsena yra tinkama, norint įtikinti darbdavį 

5. Sėkminga adaptacija naujoje darbo vietoje 

Tikslas:  

• sužinoti, kokie iššūkiai yra galimi adaptacijos darbe 
laikotarpiu, ir kaip tinkamai adaptuotis darbo vietoje 

6. Karjera ir profesinis tobulėjimas 

Tikslas: 

• sužinoti, kaip planuoti savo karjerą 

 

 

 



ATI, skirtų įsidarbinimo įgūdžiams skatinti, tikslai  

1. Verslumo samprata 

Tikslas:  
• įvertinti savo motyvaciją ir sugebėjimus verslui kurti 

2. Naujos galimybės pradėti verslą 

Tikslas:  
• sužinoti apie verslo tipus ir galimas naujas verslo kūrimo 

strategijas, prieinamas mūsų dienomis 

3. Verslo pradžiai būtini įgūdžiai ir kompetencijos 

Tikslas: 
• sužinoti, kaip pradėti naujos įmonės veiklą ir kaip 

organizuoti darbą joje, taip pat sužinoti, kaip identifikuoti 
svarbius resursus, galinčius padėti kuriant verslą. 

 



AŠI temų struktūra  

• Tikslas, 

• Ugdomos kompetencijos 

• Pratimai (užduotys), skirti šioms 
kompetencijoms ugdyti 

• Užduotis ugdytiniai gali atlikti iš eilės arba 
tokia eilės tvarka, kuri jiems yra priimtiniausia 





Pratimų pavyzdžiai  

• Uždari klausimai su pateiktais atsakymų 
paaiškinimais 

• Testai, kai susumuoti rezultatai pateikiami 
pabaigoje 

• Savęs vertinimo skalės 

• Video pratimai 

 

 



Pratimų 
pavyzdžiai: 
video paremti 

pratimai  


