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1 Įžanga  

Imitacinė bendrovė (IB) yra verslo imitavimas mokymosi tikslais, kai studentai mokosi ir dirba 

savarankiškai vykdydami tam tikrus verslo įmonės procesus. Savo forma, darbų organizavimu, 

funkcijomis ir prekyba IB yra panaši į tikrą įmonę.  IB prekiauja sugalvotais produktais bei 

paslaugomis su kitomis įmonėmis, esančiomis IB rinkoje. Tarptautinę IB prekybą koordinuoja 

organizacija „PEN Worldwide“ bendradarbiaudama su nacionaliniais IB centrais ir dalyvaujančių 

šalių vietinėmis švietimo ir mokymo institucijomis. Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje yra įsteigtas 

nacionalinis centrinis biuras, kuris išnagrinėja vietos aplinkos poreikius ir sukuria IB įgyvendinimo 

nacionalinį planą. Be to, centrinis biuras pritaiko IB mokymo programą, kad ji atitiktų nacionalinius 

švietimo standartus. Mokymas IB taip pat pritaikomas įvairioms tikslinėms grupėms, atsižvelgiant į 

amžių, socialines aplinkybes ar išsilavinimą. Siekiant nuolat tobulinti IB modelį, nacionaliniame ir 

tarptautiniame tinkle yra dalijamasi geriausiomis praktikomis. Prekyba su kitomis imitacinėmis 

bendrovėmis yra esminis šios idėjos komponentas. Imitacinės bendrovės prekiauja tarpusavyje 

uždaroje rinkoje pagal griežtus komercinius principus. Pasaulinį imitacinių bendrovių tinklą sudaro 

tūkstančiai IB. Imitacinė bendrovė užsiima komercine veikla, tačiau jokie realūs pinigai joje 

nedalyvauja - mėnesio pabaigoje IB darbuotojai gauna virtualius atlyginimus. 

Šis vadovas yra „Erasmus+“ projekto Inovatyvaus, darbu grindžiamo mokymosi ir verslo partnerysčių 

įtraukimas į aukštojo mokslo programų kūrimą (HEIPNET) rezultatas, pasiektas dirbant kartu šešiems 

projekto partneriams: Vilniaus kolegija (Lietuva), Graco universitetas (Austrija), Klaipėdos taikomųjų 

mokslų universitetas (Lietuva), Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universitetas UNWE (Bulgarija), 

„PEN Worldwide“ (Vokietija) ir Pavijos universitetas (Italija).  

Šio vadovo tikslas - suteikti tyrimais pagrįstas įžvalgas apie daugialypį IB mokymo ir mokymosi 

metodą ir įkvėpti aukštojo mokslo įstaigų dėstytojus realizuoti IB modelį kaip mokymo ir mokymosi 

priemonę. Siekiant šio tikslo, vadovas yra suskirstytas į tris pagrindinius skyrius, pristatytus po 

įžangos: (1) Skyriuje „Imitacinės bendrovės koncepcija“ aprašomi pagrindiniai IB mokymo ir 

mokymosi metodo aspektai, pavyzdžiui, kas yra veiksmais grįstas mokymas ar kokie yra pagrindiniai 

IB ekonomikos bruožai. (2) Įvertinti studentų pasiektus rezultatus daugialypėje mokymo ir 

mokymosi aplinkoje gali būti nelengva. Todėl skyriuje „Veiklos vertinimas Imitacinėje bendrovėje“ 

pateikiami įvairūs vertinimo metodai. (3) Imitacinės bendrovės modelį galima įgyvendinti išsikeliant 

įvairiausius mokymo ir mokymosi tikslus, todėl šiame skyriuje, siekiant parodyti metodo lankstumą 

ir įkvėpti potencialius IB darbuotojus, pateikiami keturi skirtingi gerosios patirties pavyzdžiai ir 

iniciatyvos aukštojo mokslo srityje.  
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2 Imitacinės bendrovės koncepcija 

Šiame skyriuje pateikiamas teorinis modelio pagrindas ir aprašomas IB metodas. Skyrius apima IB 

apibrėžimą, skirtumų nuo panašių mokymo metodų paaiškinimą, skirtingų požiūrių apie šį metodą 

aprašymą, veiksmu grįsto mokymo sampratą ir IB didaktinio potencialo aptarimą. Be to, šiame 

skyriuje pateikiama informacija apie IB modelį, jo ypatybes ir naudojamas priemones, apžvelgiama 

tarptautinė IB rinka ir IB vadovo vaidmuo. 

IB besimokantiems suteikia galimybę mokytis savarankiškai, sprendžiant problemas autentiškoje ir 

tikroviškoje tarptautinėje verslo aplinkoje. Studentai patiria savo sprendimų pasekmes, patekę į 

situacijas, kuomet labai svarbu bendradarbiauti ir supranta, kokia varomąja jėga galima tapti, 

dirbdami komandoje (PEN Worldwide, 2020). Besimokantieji ugdo verslumo ir bendravimo įgūdžius. 

Skatinamas tarpkultūrinis mokymasis ir pagarba žmonių įvairovei. Auginamas užimtumas didinant 

pasitikėjimą savimi ir įgyjant perduodamų verslo įgūdžių, kuriuos darbuotojas gali naudoti įvairiose 

darbo aplinkose ar situacijose. Šios patirtys studentams suteikia kompetencijų, panaudojamų 

realiame gyvenime, kas sukuria galimybę konkuruoti su kitais, turinčiais aukštąjį išsilavinimą, bet 

neturinčiais praktinės patirties. 

2.1 Imitacinės bendrovės apibrėžimas 

Literatūroje galima rasti įvairiausių terminų: „Imitacinė bendrovė“, „Praktinė firma“, „Virtuali įmonė“. 

Jie visi apima to paties metodo pagrindinius aspektus. Tarptautinis IB tinklas „PEN Worldwide“ 

pateikia tokį IB apibrėžimą:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IB yra praktikantų vadovaujama įmonė, veikianti kaip tikras verslas. Ji atspindi tikros įmonės 

verslo procesus, produktus ir paslaugas. IB savo forma, struktūra ir funkcijomis primena realią 

bendrovę. Vadovaujant dėstytojui ar mentoriui, praktikantai steigia IB, pradėdami nuo produkto 

kūrimo, gamybos, platinimo ir baigdami rinkodaros, pardavimų, žmogiškųjų išteklių, apskaitos, 

finansų procesais ir interneto puslapio dizaino kūrimu. IB darbuotojai (praktikantai) yra 

atsakingi už bendrovės veiklą ir pasitelkdami „mokymosi per patirtį“ metodą ugdosi įmonės 

valdymui reikalingas kompetencijas. Studentai atlieka rinkos tyrimus, reklamuojasi, perka 

atsargas, planuoja logistiką, parduoda prekes ar paslaugas, moka atlyginimus, mokesčius, 

išmokas ir kt. Kiekviena įmonė verslo veiklą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu vykdo su 

kitomis įmonėmis, priklausančiomis IB tinklui, vadovaudamasi standartinėmis komercinio 

verslo procedūromis. Realios prekės ir faktiniai pinigų pervedimai procesuose nedalyvauja, tačiau 

prekybos sandoriai ir finansiniai mainai vyksta kaip iš tikrųjų.” (PEN Worldwide, 2020) 
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Apibendrinant svarbiausius apibrėžimo aspektus (paryškintus aukščiau kursyvu), IB metodas yra (1) 

tikro verslo modeliavimas, kai (2) prekių ir paslaugų srautas yra imituoto pobūdžio, tačiau 

išoriniai kontaktai su kitomis IB visame pasaulyje yra tikri. (3) Dėstytojas ar mentorius vaidina 

svarbų vaidmenį šioje didaktinėje aplinkoje. (4) IB metodas yra tinkamas į veiklą orientuoto 

mokymosi įgyvendinimui (Peterssen, 2009, 142–153), kuris taip pat gali būti įvardijamas kaip 

praktinis mokymasis (PEN Worldwide, 2020). Šis mokymosi būdas nėra tapatus „mokymuisi darant“, 

nes besimokantieji jau yra įgiję teorinį žinių pagrindą. Kiti apibrėžimai:  

● Tramm (1996, 1) IB apibūdina kaip į verslą orientuotos įmonės modeliavimo variantą, kuriam 

būdinga sąveika su dideliu skaičiumi kitų imitacinių bendrovių IB rinkoje.  

● Stock, Riebenbauer ir Dreisiebner (2019, 530–531) apibūdina IB kaip verslo imitavimą, kurio 

tikslas nukreiptas į veiksmais bei kompetencijų ugdymu grįstą mokymąsi. Didžiausias dėmesys 

skiriamas mąstymo ir atlikimo susiejimui, atsižvelgiant ir reguliuojant atliekamus veiksmus.  

● Pagal Seydo (1994, 151, 66) apibrėžimą, IB funkcija yra padėti studentams suprasti verslo 

procesų darbo eigą ir atlikti tipines užduotis. Profesinio mokymo metu studentai dirba įvairiuose 

skyriuose, tokiuose kaip apskaitos, žmogiškųjų išteklių ir kituose tam, kad suprastų atskirų įmonės 

veiklos procesų sąveiką. 

Terminai skirtingose šalyse skiriasi (pvz.: imitacinė bendrovė, verslo praktinio mokymo firma, 

virtuali įmonė), taip pat skiriasi vertimai (pvz.: „Entreprise d'entraînement“, „Übungsfirma“, 

„Empresa Simulada“), tačiau metodika išlieka ta pati. Šiame vadove terminas „Imitacinė bendrovė“ 

(IB) vartojamas kaip „Praktinė firma“ arba „Virtuali įmonė“, arba „Verslo praktinio mokymo firma“ 

terminų sinonimas. 

2.2 Skirtumai tarp IB ir kitų verslo modeliavimo metodų 

Be IB metodo, yra ir kitų verslo modeliavimo pavyzdžių, kurie yra naudojami profesijos mokyme. 

Siekiant užtikrinti aiškų skirtingų modeliavimo metodų apibrėžimą, bus paaiškinti „Verslo žaidimai“, 

„Mokymosi biuras“ ir „Mokomoji bendrovė“ metodai. 1 lentelėje pateikiama keturių verslo 

modeliavimo metodų apžvalga ir skirtumai: 

1 lentelė: Verslo modeliavimo metodų palyginimas 

 Verslo 

žaidimai 

Mokymosi 

biuras 

Imitacinė 

bendrovė 

Mokomoji  

bendrovė 

Prekių ir paslaugų 

srautas 
imituotas imituotas imituotas realus 

Išoriniai ryšiai imituoti imituoti realūs 
realūs (bet ne su kitomis 

Mokomosiomis bendrovėmis) 

Adaptuota iš: Gramlinger, 2000, 19.  
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Skirtumai nuo „Verslo žaidimų“ 

Skirtingai nei Imitacinės bendrovės, Verslo ir Imitaciniai žaidimai turi iš anksto sukurtus žaidimo 

rėmus. Priklausomai nuo konkrečių išteklių ir informacijos (pvz., rinkos duomenų), studentai bando 

pasiekti didžiausią sėkmę imituojamame versle (Prim, 1997, 380–381). Žaidimas yra suskirstytas į 

temas ar periodus, per kuriuos studentai priima sprendimus, kad išspręstų pagrindinę problemą 

(Kaiser & Kaminski, 1994, 164–165). Greenblat (1988) apibrėžia penkias Verslo žaidimų taikymo 

sritis: (1) motyvacijos ir susidomėjimo kėlimas, (2) mokymas ir ugdymas, (3) įgūdžių tobulinimas, (4) 

požiūrio keitimas ir (5) įsivertinimas ir kitų vertinimas. Tačiau tai, kad daugelyje žaidimų vertinama 

tik ekonominė sėkmė, atrodo problematiška (Kaiser & Kaminski, 1994, 181). Socialiniai aspektai, 

tokie kaip išoriniai kontaktai, neturi jokio vaidmens Verslo žaidimuose. Be to, studentai neatlieka 

jokių klasikinių komercinių užduočių, tokių kaip buhalterinės apskaitos tvarkymas. Pagrindinis 

dėmesys skiriamas sprendimų priėmimui, prisitaikant prie įvairių aplinkybių (Riebenbauer, 2008, 

22).  

Skirtumai nuo „Mokymosi biuro“ 

Kaiser ir Weitz (1992, 89) Mokymosi biurą apibrėžia kaip sudėtingą ir dinamišką realaus verslo 

modelį. Studentai yra suskirstyti į mažesnes mokymosi grupes nei Verslo žaidimuose. Darbo ofise 

atmosferoje įmonės kasdienį verslą (pvz., verslo korespondenciją, buhalteriją) vykdo skirtingi 

padaliniai ir planuojama būsima verslo veikla (Speth, 2002, 420). Realių išorinių kontaktų nėra, o 

prekių ir pinigų srautas yra fiktyvus, kaip matyti 1 lentelėje. Priešingai nei Verslo žaidimuose, 

daugiausia dėmesio skiriama kasdienei biuro veiklai (pvz., korespondencijai), o ne vien tik sprendimų 

priėmimui. Pagrindinis skirtumas tarp IB ir Mokymosi biuro yra toks, kad Mokymosi biuras - uždara 

sistema. Nėra nei rinkos, kurioje egzistuotų kiti mokymosi biurai, nei realių išorinių kontaktų, nes visą 

bendravimą imituoja dėstytojas. Todėl studentai negali stebėti ir reaguoti į bet kokius rinkos pokyčius 

(Riebenbauer, 2008, 22).  

Skirtumai nuo „Mokomosios bendrovės“ 

Mokomoji bendrovė yra gana įprastas modelis vieniems mokslo metams, kai studentai steigia įmonę 

ir realioje rinkoje siūlo savo pačių sukurtus produktus ir paslaugas. Iš pradžių studentai 

savarankiškai kuria savo verslo idėją ir išgyvena visus tikro verslo projektavimo etapus. Šie etapai 

apima idėjų generavimą, komandos formavimą, taip pat produktų ar paslaugų planavimą ir gamybą. 

Studentai taip pat yra atsakingi už savo produktų ar paslaugų rinkodarą ir pardavimus, o mokslo metų 

pabaigoje - už savo verslo uždarymą.  

Kaip parodyta 1 lentelėje, priešingai nei Mokymosi biure ir IB, Mokomojoje bendrovėje prekiaujama 

tikrais produktais, atsiskaitoma realiais pinigais bei egzistuoja (kaip ir IB) realūs išoriniai kontaktai. 

Tačiau šie kontaktai ir prekyba vyksta ne su kitomis Mokomosiomis bendrovėmis, bet tiesiogiai su 
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tiekėjais ir klientais. Naudojamas tikras kapitalas (suma ribojama) ir užmezgami verslo santykiai su 

klientais ir tiekėjais (Speth, 2002, 423). Mokomoji bendrovė ir IB skiriasi realybės laipsniu. IB neturi 

realios ekonominės rizikos (Fix, 1989, 23). Mokymasis ir darbas vyksta saugioje aplinkoje. 

Mokomosios bendrovės prisiima ekonominę verslo riziką, todėl dažnai verslo įmonės (mentoriai) 

teikia joms teisinę ir finansinę apsaugą (Berchtold & Trummer, 2000, 21–22). 

2.3 Požiūriai į IM metodą 

Holistinis mokymasis turėtų būti grindžiamas į veiksmą orientuotu mokymo metodu, kuris yra 

integruotas IB. Tai yra tarpdisciplininė ir daugialypė mokymo ir mokymosi koncepcija, derinant 

teoriją su praktiniu pritaikymu darbinėje aplinkoje, siekiant įgyti kompetencijų, padėsiančių įveikti 

ateities sunkumus gyvenime ir darbe (Peterssen, 2001, 283). Atsižvelgiant į šią koncepciją, Tramm 

(1996b, 67–68) pristato šiuos tris aspektus, pagal kuriuos gali būti įgyvendinamas IB metodas:  

● Imitacinė bendrovė kaip konkrečių įgūdžių ugdymas. Pirmame aspekte pagrindinis dėmesys 

skiriamas skirtingų dalykų derinime, suteikiant besimokantiems galimybę pritaikyti savo 

esamus įgūdžius. Besimokantieji turėtų įgyti ir sustiprinti savo profesines žinias bei įgūdžius 

siaurai apibrėžtoje funkcinėje srityje, kad taptų pasirengę konkrečiam darbui. 

● Imitacinė bendrovė kaip instrumentas skirtingų mokomųjų dalykų sujungimui. Šis būdas 

imitacinę bendrovę vertina kaip teorinio, mokyklinio mokymo pratęsimą ir jam būdingi į 

praktiką orientuoti pratimai bei koncentracija į verslo valdymo žinias. Profesinės žinios, 

kurias studentai įgijo studijuodami įvairius verslo administravimo dalykus, sujungiamos, 

siekiant suprasti visų atskirų dalykų ryšį. Turimos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai yra pritaikomi 

ir sustiprinami darbo IB metu ir priklauso nuo situacijos ar užduoties. Todėl iš studentų yra 

reikalaujama bent pradinių bazinių žinių. Praktika IB organizuojama studijų programos 

pabaigoje - kaip priedas prie tradicinių mokymo metodų, siekiant sustiprinti įgytas žinias bei 

įgūdžius. Tai rodo, kad teorinis mokymasis ir praktiniai pratimai vis dar yra atskirti vienas 

nuo kito. 

● Imitacinė bendrovė kaip specifinė mokymosi aplinka. Paskutinis požiūris grindžiamas idėja - 

susieti teorinį-sisteminį mokymąsi ir praktinį taikymą. IB, kaip dinamiškas imitacinis įmonės 

modelis, suteikia studentams erdvę veiksmų ir patirčių įvairovei. Studentai ne tik vykdo 

komercinę veiklą uždarame IB tinkle, bet ir susipažįsta su ekonominiais santykiais, priima 

įmonės sprendimus ir gali sekti bei reaguoti į jų poveikį (Linnenkohl & Ziermann, 1987, 77; 

Achtenhagen & Tramm, 1993, 164). Priešingai nei kiti metodai, šis nėra įgyvendinamas 

studijų pabaigoje. Tai yra neatskiriama mokymo programos dalis nuo pat mokymo pradžios. 

Tai reiškia, kad IB, kaip dinamiškas ir operatyvus modelis, vaizduoja veiklos tikrovę, tačiau 

atsiriboja nuo tikslios tikros įmonės imitacijos. Vietoj to, jis gali formuoti realybės 

sudėtingumą situaciniu ir didaktiniu būdu (Reetz, 1984, 23). Šis formavimo būdas vadinamas 
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IB modeliavimu ir jis apima tris žingsnius, suteikiančius realybei daugiau aiškumo (Reetz, 

1984, 352). 

Reetz (1977, 4) and Tramm (1996b, 66–67) pabrėžia, kad pasirinkus Specifinės mokymosi aplinkos 

požiūrį, IB turi didaktinę galimybę tapti vieta skirta mokymuisi ir užmegzti naują ryšį tarp teorijos ir 

profesinio gyvenimo, pasitelkiant veiksmu grįstą mokymą ir mokymąsi. Dėl to Reetz ir Tramm atmeta 

vokiečių vartojamą bendrąjį terminą „Übungsfirma“ (praktikos įmonė), nes IB yra daug daugiau nei 

įmonė, kurioje galima praktikuotis, ir šis terminas neatskleidžia, ką ši mokymosi aplinka iš tikrųjų 

geba.  

Didaktiniu požiūriu, mokymosi aplinka turi būti sumodeliuota taip, kad studentai galėtų joje mokytis, 

lanksčiai veikti ir pagrįsti savo veiklą teorinėmis žiniomis. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokymuisi 

ir tolesniam kompetencijų ugdymui, o ne tik jau įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų pritaikymui ar 

praktikos atlikimui. Šis teorijos ir profesinio darbo ryšys lemia IB  verslo ir socialinio bendravimo 

taisykles, o studentai sukuria lankstų ir pritaikomą verslo modelio pažintinį žemėlapį (Tramm, 1996a, 

127). Imitacinė bendrovė, sukurta kaip mokymosi aplinka, atitinka šiuolaikinės profesinio mokymo 

koncepcijos reikalavimus.  

2.4 Veiksmais grįstas mokymas 

Tikimasi, kad šiuolaikinėje darbo aplinkoje besimokantieji galės savarankiškai spręsti problemas, 

vadovaudamiesi savo pačių veiksmų planavimu, jų įgyvendinimu ir kontrole. Siekiant veikti 

savarankiškai, dažnai naudojama plati veiksmais grįsto mokymo koncepcija. Mokymosi procesai yra 

orientuoti į veiksmus, kai mokymosi etapai organizuojami taip, kad studentai galėtų veikti apgalvotai 

ir sistemingai. Į tikslą orientuotas veiksmas reikalauja, kad mokymosi procese būtų keliami prasmingi 

tikslai, suformuluotos užduotys ir problemos. Jų dėka studentai gali savarankiškai organizuoti savo 

veiklą. Mąstymas ir praktiniai veiksmai yra glaudžiai susiję dėl jų panašios struktūros. Veiksmais 

grįstas mokymas visada siekia būti apgalvotas ir sistemingas (Reetz & Seyd, 1995, 212).  

Kognityviniu psichologiniu požiūriu veiksmais grįsto mokymo samprata siejama su Aebli (1978, 241–

243) teiginiu, kad mąstymas, žinios ir gebėjimai kyla iš praktinio veiksmo bei suvokimo, kad šie 

veiksniai vėl turi įrodyti save veiksmuose. Šiame kontekste veiksmais grįstas mokymas nereiškia 

jokio atsitiktinio elgesio. Tačiau, atsiskiriant nuo šios teorijos, Aebli (1978, 18) apibrėžia, kad 

veiksmas yra iš anksto apgalvotas, tikslingas elgesys. 

IB didaktinis susikoncentravimas ties veiksmais grįsto mokymo ir mokymosi metodu, yra tikslingas 

požiūris, suprantant, kad studentai atlieka savo pačių išmoktus veiksmus. Todėl IB veikla vykdoma į 

veiksmą orientuotu ritmu - mokymasis (refleksija ir abstrakcija) - (naujas) veiksmas (Reetz & Seyd, 

1995, 212). Pagal Gudjons (1998, 109–111), veiksmais grįstas mokymo metodas apibūdinamas 

šiomis penkiomis esminėmis charakteristikomis:  
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● Kiek įmanoma daugiau pojūčių suaktyvinimas. Psichinė ir jutiminė-fizinė veikla yra vieninga, 

nes faktinės informacijos paieška atsiranda dėl veiksmo tikslų ir būtinybių. 

● Asmeninė studentų atsakomybė ir metodinė kompetencija. Veiksmais grįstas mokymas yra 

orientuotas į tikslą arba į priežastį. Tačiau šie tikslai yra iškelti ne vien dėstytojų. Studentams 

suteikiama galimybė stebėti save ir prisiimti atsakomybę. 

● Orientacija į produktą. Produktai ir paslaugos gali būti objektyvūs (pvz., vadovėlis, seminaro 

dokumentas, metinės finansinės ataskaitos) arba jie gali turėti tik jų žinutės suteikiamą vertę. 

Labai svarbu, kad studentų darbo IB rezultatai būtų akivaizdūs. 

● Veikimas bendradarbiaujant. Bendro darbo ar bendradarbiavimo procesas yra toks pat 

svarbus kaip ir produkto ar paslaugos sukūrimas. Studentai mokosi vieni iš kitų bei vieni su 

kitais. 

● Susiejimas su gyvenimu. Veiksmais grįstu mokymu bandoma užmegzti ryšį tarp mokymosi 

ugdymo įstaigoje (t. y. mokykloje, universitete) ir supančios tikrovės. Ši mokymo ir mokymosi 

forma paprastai būna tarpdisciplininė. 

Holistinio, integruoto gebėjimo veikti samprata 

Weinert (2002, 27–28) interpretuoja kompetencijas kaip kognityvinius individų įgūdžius ir 

gebėjimus, kuriuos jie jau turi arba kuriuos gali išmokti, tam, kad išspręstų tam tikras problemas, taip 

pat motyvaciją, socialinį pasiryžimą ir atsakomybę tai padaryti. Pasak Peterssen (2009, 10), asmuo 

laikomas galinčiu veikti ar kompetentingu veikti, jei jis ar ji sugeba susidoroti su kuo daugiau 

gyvenimo situacijų, nes gali savarankiškai išspręsti kylančias problemas.  

 

Paveikslas 1: Holistinis, integruotas gebėjimas veikti 

Šaltinis: Peterssen, 2009, 14. 

1 paveiksle parodyta, kad į veiksmą orientuota kompetencija yra keturių komponentų derinys: 1) 

profesinė kompetencija, 2) socialinė kompetencija, 3) metodinė kompetencija ir 4) asmeninė 

kompetencija. Aukščiau pavaizduota holistinio, integracinio gebėjimo veikti koncepcija aiškiai parodo, 



 

– 8 – 

kad nepakanka vieno komponento, pavyzdžiui, profesinės kompetencijos. Norint susidoroti su 

skirtingomis situacijomis ir savarankiškai išspręsti problemas, reikalinga kelių kompetencijų 

kombinacija. Veiksmo kompetencija atsiranda tik per jų sąveiką (Berchtold & Stock, 2006, 6). Kadangi 

IB studentams labai svarbu orientuotis į tam tikrus dalykus, didaktinių pastangų centre yra asmeninis 

jų tobulėjimas (Ruf, 2006, 6). 

Užbaigto veiksmo samprata 

Veiksmas yra baigtas tik tada, kai besimokantieji (1) suplanuoja, (2) atlieka ir (3) kontroliuoja savo 

veiksmus. Besimokantieji savarankiškai pereina per šiuos etapus, bet ne vieni. Ugdyti ir skatinti 

sugebėjimą intelektualiai reguliuoti veiksmą reiškia, kad studentų veiksmai turėtų būti 

nepriklausomi ir užbaigti. Studentai supažindinami su šia samprata (Peterssen, 2009, 145). Į veiksmą 

orientuotas mokymas reikalauja abipusio mokymosi tikslų supratimo. Kaip parodyta 2 paveiksle, 

dėstytojų ir studentų vaidmuo įvairiuose modelio etapuose skiriasi. Į veiksmą orientuoto mokymosi 

procesas yra suprojektuotas taip, kad studentai ir dėstytojai pirmiausia suformuluoja bendrą tikslą 

arba mokymosi objektą (tikslo formulavimas), o tada parengia planuojamų veiksmų schemą 

(planavimas). Atlikę savo veiksmus (atlikimas), jie savarankiškai patikrina rezultatus ir apmąsto savo 

veiksmus (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 10). 

 

Paveikslas 2: Užbaigto veiksmo valdymo ciklas 

Šaltinis: Berchtold & Stock, 2006, 6. 

Pagal šią sampratą savarankiškas veikimas nereiškia veikimo vienam. Dėstytojai skatina, pataria ir 

konsultuoja savo studentus šiame procese. Senge (1990) aprašė naujas IB dėstytojų kaip 

projektuotojų, instruktorių ir prižiūrėtojų užduotis (Berchtold & Stock, 2006, 6). Šiuos reikalavimus 

galima pritaikyti dėstytojams, kaip parodyta 2 paveiksle. Nustatant tikslus ir mokymosi uždavinius, 

paprastai reikia daugiau dėstytojo palaikymo ir nurodymų (to paties dydžio kūgio simboliai). Tada 

studentai prisiima vis didesnę atsakomybę darbo eigoje (skirtingo dydžio kūgiai).  

Veiksmu grįsto mokymo tikslas IB pirmiausia yra skatinti studentų gebėjimą intelektualiai 

kontroliuoti savo veiksmus (Berchtold & Stock, 2006, 6; Peterssen, 2009, 143). Tai reiškia, kad 

studentai, prieš imdamiesi veiksmų, juos apgalvotų mintyse. IB metodas skatina tokio tipo 

intelektualinius sugebėjimus. IB palieka konceptualų veiksmų planavimą patiems studentams. 



 

– 9 – 

Pagrindinius veiksmais grįsto mokymo aspektus IB galima apibendrinti taip (Berchtold & Stock, 2006, 

6): 

● IB studentai privalo gebėti dirbti savarankiškai. 

● IB studentai negali likti vieni su savo užduotimis ir problemomis. 

● IB studentams reikia dėstytojo nurodymų, patarimų, priežiūros ir palaikymo. 

● Mokymosi procesai IB turi būti tikslingi, suplanuoti, atliekami savarankiškai ir užbaigti. 

2.5 Imitacinės bendrovės didaktinis potencialas 

IB yra sudėtingų veiksmų ir patirčių vieta, kurioje mokymosi tikslais kuriamas imituojamas verslas 

(Tramm & Grammlinger, 2006, 8). Mokymas IB yra galimas dviem lygmenimis. Pirmasis lygmuo, kai 

studentai mokosi IB modelio metu, o antrasis – kai mokomasi iš IB modelio (Achtenhagen & Tramm, 

1993, 171–172; Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 12): 

● Pirmojo lygio – mokymosi modelio metu – studentai pasineria į IB veiklą ir prisiima įvairius 

vaidmenis ir pareigas. Būdami IB darbuotojai, studentai vykdo komercinę veiklą, savo 

teorines žinias panaudoja sprendžiant problemas ir lavina su veiksmais susijusius įgūdžius. 

● Antrojo lygio – mokymosi iš modelio – metu pačiam imitaciniam IB modeliui tenka pagrindinis 

vaidmuo. Studentai atsisako savo kasdienių IB užduočių ir pažvelgia į modelį meta lygiu, o tai 

reiškia, kad jie analizuoja savo veiksmus ir mokosi iš holistinės korporatyvinės įmonės 

modelio perspektyvos. 

Imitacinė bendrovė yra ideali vieta ugdyti verslumą. Besimokantieji gali pasitikrinti įgytas verslo 

žinias, išbandyti naujas idėjas, parengti ir įgyvendinti savo verslo planus, išmėginti darbą įvairiuose 

įmonės skyriuose ir pareigose bei gauti tiesioginę galimybę suplanuoti įmonės biudžetą ir valdyti 

finansus aplinkoje, kurioje yra ribota rizika. Su IB į veiksmus orientuotu mokymu siekiama sužadinti 

besimokančiųjų verslumo dvasią ir prisidėti prie verslumo kompetencijos ugdymo bei pasitikėjimo 

savimi ir savo asmeninėmis kompetencijomis. 

Verslumas plačiąja prasme apima besimokančiųjų savarankiškumo ugdymą įvairiais lygmenimis. Šie 

lygiai apima ne tik verslumo autonomiją (tai yra savarankišką verslininką, kaip įmonės steigėją ir 

vadovą), bet ir profesinio savarankiškumo lygį (vidinis verslumas). Verslus žmogus geba dirbti 

savarankiškai įmonėje ir priimti sprendimus atsižvelgdamas į įmonės tikslus. Kalbant plačiau, 

autonomijos samprata taip pat gali būti išplėsta į gebėjimą darbuotojui įgyti, plėtoti ir parduoti savo 

kompetencijas (savireklama) ir asmeninę autonomiją, kaip gebėjimą aktyviai, tinkamai ir atsakingai 

organizuoti savo gyvenimą (Tramm & Grammlinger, 2006, 2).  

Verslumo ugdymas šia prasme turi du pagrindinius tikslus: pirma, padėti studentams priimti 

sprendimus dėl jų mokymosi ir patirties, siekiant nuolat pritaikyti savo kompetencijas prie 



 

– 10 – 

besikeičiančių darbo sąlygų ir, antra, supažindinti juos su verslumo poreikiu ir  suprasti jį ne tik kaip 

savybių ir kompetencijų rinkinį pradedant verslą, bet ir kaip bendrą nuostatą, kuri gali būti naudinga 

jų profesinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime. Žvelgiant iš šios perspektyvos, verslumo sąvoka 

turėtų būti dvejopa: pagrindinis verslumo nuostatų ir patirties ugdymas, stiprinantis 

savarankiškumą, iniciatyvumą ir pasitikėjimą savimi bei specifinis verslumo ugdymas.  

Literatūroje sutariama, kad verslumo ugdymo priemonės daro teigiamą poveikį besimokančiųjų 

ketinimui tapti verslininkais (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014; Gorman, Hanlon, & King, 1997). 

Bendrosios verslumo ugdymo gairės IB metodo kontekste yra: šis dalykas turėtų leisti studentams 

suprasti vertybes ir naująją darbo kultūrą, būtent tas sąvokas ir tą elgesį, kuris padėtų sėkmingai 

susidoroti su darbo pasaulio situacijomis, tuo pačiu suteikiant pasitikėjimo tobulinti savo gebėjimus. 

Taip pat šis dalykas padeda susieti kitų IB darbo vietoms svarbių mokymo dalykų programas: 

kompiuterinių programų, naudojamų administruojant įmones, valdymą, įvairių užsienio kalbų 

naudojimą, kuriant socialinius santykius arba verslo valdymo strategijų, taikomų probleminėms 

situacijoms spręsti, kūrimą ir socialinių kompetencijų, kurios skatina komandinį darbą ir tarpusavio 

santykius, tobulinimą. Tokiu būdu įgyjamos pagrindinės kompetencijos, tokios kaip savarankiškumas 

(Tramm & Gramlinger (2006) teigimu, savarankiškumas yra pagrindinis verslumo aspektas), 

asmeninis iniciatyvumas ir mokymasis mokytis, kai studentai ugdo kompetencijas, susijusias su 

lyderyste, atsakomybės prisiėmimu, gebėjimu, pasitelkiant vaizduotę, sukurti projektus ir atlikti 

veiksmus juos įgyvendinant, taip pat mokytis iš klaidų ir rizikuoti bei sugebėti mokytis vis efektyviau 

ir savarankiškiau. 

Verslumo ugdymo veikla taip pat sudaro sąlygas tobulinti su skaitmenine kompetencija susijusias 

kompetencijas, kurios apima informacijos apdorojimą ir pateikimą, socialinių tinklų konkretiems 

tikslams naudojimą. Be to, skaitmeninė kompetencija taip pat pasireiškia gebėjimu prisitaikyti prie 

naujų darbo modelių, įtraukiant veiklos organizavimo ir komunikacijos formas kaip technologinių 

pokyčių rezultatus (pvz., skaitmeninės transformacijos; Matt & Hess & Benlian, 2015) ir noru nuolat 

tobulinti savo kompetencijas. Šis dalykas taip pat prisideda prie socialinės ir pilietinės kompetencijos 

ugdymo, mokymosi įvertinti individualius ir grupės interesus, bendradarbiauti įgyvendinant 

pilietiškumo nuostatas ne tik darbo vietoje, bet ir asmeniniame gyvenime, taip pat sugebėti nuosekliai 

ir atsakingai priimti sprendimus, kaip individualiam verslininkui, darbuotojui ar vartotojui. 

2.5.1 Dvigubo valdymo ciklas 

Kadangi IB yra apibrėžiama kaip tikros įmonės, kuri naudojama tik mokymosi tikslais, modeliavimas, 

IB gali būti vertinama iš pedagoginės perspektyvos (t. y. mokymosi požiūriu) ir iš įmonės veiklos 

perspektyvos (t. y. verslo požiūriu). Žvelgiant iš verslo perspektyvos, IB siekiama tolesnės įmonės 

plėtros ekonominiu požiūriu. IB verslo  tikslas - tolimesnis augimas, kurį užtikrina pedagoginiai 



 

– 11 – 

aspektai (Berchtold & Trummer, 2000, 23). Abiejose perspektyvose turi būti atlikti pilnai užbaigti 

veiksmai (aprašyta 2.4 poskyryje). 

 

Paveikslas 3: Dvigubo valdymo ciklas – IB iš verslo ir mokymo perspektyvų 

Šaltinis: versta iš Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 13. 

Dvigubas IB valdymo ciklas remiasi John Dewey projekto metodo valdymo ciklu, kilusio iš David Kolb 

(mokymosi ratas), o William Deming jį išplėtojo į Demingo ratą, apimantį etapus Planuok - Daryk - 

Tikrink - Veik. Paveikslas 3 paveikslas iliustruoja metodo dvilypumą, kai verslo ir mokymosi 

perspektyvos turi atskirus P-D-T-V ciklus. IB metodas vertinamas pedagoginiu požiūriu (žiūrima kaip 

į mokymosi procesą) ir veiklos požiūriu (žiūrima kaip į įmonę). Du apskritimai „susitinka“ darymo 

fazėje, kuri iš esmės yra kasdienis darbas imitacinėje bendrovėje. Studentai turi pereiti abu ciklus, 

kad įgyvendintų visą veiklą pilnai. Pagrindinis dėmesys skiriamas veiksmų atliekant kasdienį IB darbą 

įvertinimui ir apmąstymams (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 13). 

2.5.2 Graco imitacinės bendrovės modelis mokymuisi ir darbui  

Atsižvelgiant į dvigubo valdymo ciklą, Graco imitacinės bendrovės mokymosi ir darbo modelis leidžia 

geriau suprasti IB metodą, jo galimybes, dėstytojo vaidmenį ir metodinius bei didaktinius klausimus. 

Be to, modelis teikia vertingą paramą plėtojant ir toliau tobulinant IB metodą, kuriame palaikomi 

ryšiai IB tinkle bei suteikiamas bendras supratimas apie IB metodą (Stock & Riebenbauer, 2008, 1–2, 

5). Modelis susideda iš trijų vienas po kito einančių lygių (arba skirtingų IB metodo perspektyvų): (1) 

verslo perspektyva, (2) mokymosi perspektyva ir (3) meta perspektyva. 
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 Paveikslas 4: Graco imitacinės bendrovės modelis mokymuisi ir darbui 

Šaltinis: pagal Berchtold & Stock, 2005, 126. 

4 paveiksle parodyta trijų iš eilės einančių lygių sąveika. Verslo perspektyvoje dėmesys sutelkiamas į 

IB kaip į įmonę. Studentai dirba skirtinguose IB skyriuose, susipažįsta su įvairiais procesais, 

vykdydami savo kasdienį darbą. Tačiau IB apibrėžiama kaip verslo modeliavimas mokymosi tikslais, 

todėl iš mokymosi perspektyvos dėmesys yra sutelktas į studentų mokymąsi. Abiem lygiais studentai 

turi atlikti pilną veiksmų ciklą (paaiškinta 2.4 skyriuje). Meta perspektyva yra susijusi su paties 

modelio projektavimu. 

 

Verslo perspektyva 

Verslo perspektyva modeliuojama atsižvelgiant į atitinkamą IB modelį. Jos privalumas yra kuo realiau 

atvaizduoti tikros įmonės veiklą ir sudaryti sąlygas optimaliam mokymosi procesui.. Žiūrint iš verslo 

perspektyvos, studentai atlieka darbuotojų ar komandos lyderių vaidmenis, turi nustatyti tikslus, 

planuoti, įgyvendinti ir vertinti savo veiksmus, taip pat palaikyti ekonominius ryšius IB rinkoje (Stock 

& Riebenbauer, 2008, 4). Verslo perspektyva yra akivaizdžiausias pasirinkimas besimokantiesiems 

(Berchtold & Stock, 2005, 127). Kartu su strateginiu planavimu ir procesų organizavimu, pagrindiniai 

IB komponentai yra įmonės valdymo ciklas ir refleksijos. Svarbiausias siekis, kad studentai suprastų 

ekonominius santykius ir derintų verslo teoriją su profesiniu darbu (Stock & Riebenbauer, 2008, 4). 

1)  
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Mokymosi perspektyva 

Mokymosi aplinkos modeliavimas (pažvelgimas į IB iš mokymosi perspektyvos) yra pagrindinė 

dėstytojo užduotis, nes metodo esmė yra mokymasis ir optimalus mokymosi proceso skatinimas. 

Dėstytojas yra atsakingas už optimalios sistemos sukūrimą, kurioje studentai galėtų pereiti tikslų 

nustatymo, planavimo, įgyvendinimo, apmąstymo ir sąsajų suradimo ciklą, taip tobulindami savo 

kompetencijas (Berchtold & Stock, 2005, 128–129). Mokymosi perspektyvos lygis gali būti 

vertinamas kaip atitrūkimas nuo verslo užduočių. Studentai atsitraukia nuo savo, kaip įmonės 

darbuotojų funkcijų ir sugrįžta į besimokančiųjų vaidmenis. Šis lygis parodo studentams ryšius, 

procesus ir sąveikas operaciniame kontekste, ugdo jų socialinius įgūdžius. Studentams turėtų būti 

suteikta galimybė atsiriboti nuo savo sprendimų ir veiksmų įmonėje. Jie turėtų palyginti ir derinti 

įgytas žinias su savo prielaidomis ir anksčiau išmoktais teoriniais elementais (Berchtold & Stock, 

2005, 129–130).  

 

    Meta perspektyva 

Meta lygis užbaigia šį modelį ir daro didžiausią įtaką IB dėstytojui. Refleksijų tema yra pagrindinė 

meta lygmenyje, taip pat kaip ir kituose dviejuose lygiuose. Meta lygis turi dvi perspektyvas: (1) IB 

modeliavimo perspektyva (verslo ir mokymosi perspektyva) ir (2) pedagoginė perspektyva, apimanti 

tokius aspektus kaip mokymo metodai, vertinimas ar IB pedagogo vaidmuo (Berchtold & Stock, 2005, 

130–131). Kadangi šiame lygyje daugiausia dėmesio skiriama vadovavimui IB ir metodiniams-

didaktiniams klausimams spręsti, meta lygis yra ypač aktualus pradedantiesiems IB dėstytojams. Be 

to, modeliuojant IB, intensyviai derinamas IB metodas su dėstytojo bei besimokančiojo vaidmenimis. 

Todėl meta lygis yra būtinas universitete įsteigtai IB verslo ugdymo srityje, nes pagrindinis dėmesys 

skiriamas būsimųjų IB mokytojų paruošimui (Stock & Riebenbauer, 2008, 7). 

2.5.3 Imitacinės bendrovės tikslinės grupės 

Tikslinė IB grupė yra tokia pat universali kaip ir pats metodas. IB koncepcija naudojama išmokyti ir 

išugdyti jaunus žmones bei suaugusiuosius. Šios išvardintos asmenų grupės įvardijamos kaip 

tikslinės grupės, taikant šį mokymosi metodą (PEN Worldwide, 2020b): 

● Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniai, (ISCED, Tarptautinis standartizuotas švietimo 

klasifikatorius) 3-4 lygiai. IB šiame lygyje skatina mokinius išbandyti įvairias užduotis ir 

darbus. Tokiu būdu jie priima sprendimą, kur juos galėtų nuvesti vienokia ar kitokia karjera. 

Be to, skatinamas tarpkultūrinis mokymasis ir pagarba žmonių įvairovei. Mokiniai ruošiami 

2) 
00 

3)  
00 
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prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio, bendraudami su kitais vidurinių mokyklų 

mokiniais visame pasaulyje. 

● Profesinio ugdymo mokiniai, ISCED 4-5 lygiai. Didžioji dalis IB visame pasaulyje yra įsteigtos 

profesinio mokymo įstaigose. Mokiniams suteikiama galimybė įgyti realios darbo patirties. 

Dirbant praktiškai ir dirbant kartu grupėje, atsiranda pokyčiai žmogaus elgesyje. Be to, 

besimokantieji gali perimti lyderio vaidmenį. Galiausiai, jiems suteikiama galimybė siekti 

tolimesnės profesinės sėkmės realiame pasaulyje bei jie įrašo savo įgytą patirtį į gyvenimo 

aprašymus. 

● Universiteto studentai, ISCED 6-7 lygiai. Šis lygis universiteto studentams dažnai yra pirmoji 

darbo pagal pasirinktą profesiją patirtis. Šis metodas leidžia jiems įgyti profesionalumo, 

verslo nuovokos ir žinių, pristatymo ir komandinio darbo įgūdžių. Be to, formuojamos 

praktinės žinios ir lūkesčiai darbo vietai ir rinkai, taip pat gerinamas studentų įsidarbinimas 

ir verslumo dvasia. 

● Ieškantieji darbo asmenys. IB sukuria idealią mokymosi aplinką kiekvienam dalyviui dirbti ir 

mokytis savo tempu. Tikri įvykiai modeliuojami. Tokiu būdu besimokantieji  mokosi iš klaidų. 

IB taip pat gerina sunkioje padėtyje esančių ir neįgalių žmonių gyvenimo kokybę, suteikdama 

jiems realių, gyvenime pritaikomų įgūdžių. Todėl padidėja jų galimybės patekti į darbo rinką.  

● Verslininkai. IB sudaro sąlygas išbandyti savo verslo žinias ir idėjas. Patikrinami nauji verslo 

modeliai, kuriami ir įgyvendinami verslo planai. Be to, besimokantieji išbando darbą 

įvairiuose įmonės skyriuose ir pareigose bei gauna tiesioginę galimybę suplanuoti įmonės 

biudžetą ir valdyti finansus aplinkoje, kurioje yra ribota rizika.. IB tampa inovatyvaus verslo 

patirtimi su ribota rizika. Skirtingoms tikslinėms grupėms suteikiama galimybė ugdyti savo 

verslo įgūdžius ir didinti savo pasitikėjimą savimi bei kompetencijas verslo srityje. 

IB metodas, kaip daugialypė mokymo ir mokymosi aplinka, yra labai lankstus. Ši aplinka gali būti 

pritaikoma įvairioms tikslinėms grupėms, įskaitant universiteto studentus. IB modelis gali kisti ir 

priklauso nuo galimos tikslinės grupės ir didaktinių tikslų. Tačiau pagrindinis verslo imitacijos 

mokymosi tikslais aspektas išlieka pastovus.  

2.5.4 Verslumo kompetencijos struktūra 

Vienas pagrindinių ES ir jos valstybių narių politikos tikslų daugelį metų buvo Europos piliečių ir 

organizacijų verslumo gebėjimų ugdymas. Verslumo įgūdžių, žinių ir nuostatų nauda asmenims ir 

visuomenei išties yra labai didelė. Dėl šios priežasties Europos Komisija 2015 m. iniciavo verslumo 

kompetencijų studijas (EntreComp). Vienas iš pagrindinių šios studijos tikslų buvo sukurti bendrą 

konceptualų požiūrį, kuris galėtų padėti plėtoti verslumo kompetenciją Europos lygiu (Bacigalupo et 

al., 2016, 5). Dėl šios priežasties verslumo kompetencijų studija „EntreComp“ vaidina svarbų 

vaidmenį HEIPNET projekte. Verslumo ugdymas tampa vis svarbesnis. Todėl ir aukštojo mokslo  
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sektorius turi atkreipti dėmesį į šią temą ir ją įgyvendinti. Į veiklą orientuotas imitacinių bendrovių 

metodas yra ypač tinkamas verslumui skatinti. Verslumo kompetencijų struktūra turėtų tapti įrankiu 

verslumo įgūdžiams tobulinti.  

 

Paveikslas 5: Verslumo kompetencijų sritys ir kompetencijos 

Šaltinis: EU Science Hub, 2019. 

Europos Komisija apibrėžia „EntreComp“ kaip sistemą, kurią sudaro 3 tarpusavyje susijusios 

kompetencijų sritys: Idėjos ir galimybės, Ištekliai bei Veiksmas. Kiekvieną iš sričių apima 5 

kompetencijos, kurios kartu sudaro verslumo, kaip kompetencijos, blokus. (Bacigalupo et al., 2016, 

5,) „EntreComp“ tikslas yra sukurti bendrą verslumo kompetencijų pagrindą bei rasti kompromisą, 

nutiesiant tiltą tarp švietimo ir darbo pasaulio. 

Kaip parodyta 5 paveiksle, „EntreComp“ išskiria 3 kompetencijų sritis, kurios vėlgi yra skirstomos į 5 

kompetencijas. Kiekviena kompetencija paaiškinama išsamiu aprašymu, leidžiančiu pedagogams ir 

vertintojams geriau suprasti kiekvieną kompetenciją. 15 kompetencijų yra dar suskirstytos į 60 temų. 

Kiekvienai temai yra priskirti konkretūs mokymosi rezultatai (EU Science Hub, 2019).   
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Siekiant  įvertinti kiekvieną kompetenciją, „EntreComp“ taip pat apima ir „Progresijos modelį“, kuris 

parodo paraleles su kitomis Europos sistemomis, tokiomis kaip CEFR (Council of Europe, 2001). 

Progresijos modelis (žr. 6 paveikslą) yra sudarytas iš 4 pagrindinių lygių: pradedantysis, tarpinis, 

pažengęs ir ekspertinis. Kiekvienas lygis yra padalintas į 2 sublygius, pavyzdžiui, pradedančiajame 

lygmenyje, besimokantysis gali būti priskirtas ieškojimo arba tyrinėjimo lygiui. Ieškojimo lygis yra pats 

žemiausias ir jis apima tik pačias pagrindines kompetencijas ir žinias, kurias reikia tiesiogiai 

prižiūrėti ir palaikyti. Tyrinėjimo lygis reiškia, kad besimokantysis jau turi reikalingas kompetencijas, 

kad galėtų būti mažiau prižiūrimas ir dirbti savarankiškai (McCallum et al., 2018, 18–20). 

  

 

Paveikslas 6: Progresijos modelis 

Šaltinis: McCallum ir kt., 2018, 20. 

Pateikiame praktinio pritaikymo pavyzdį. Kompetencijų sritis Idėjos ir galimybės apima kūrybiškumo 

kompetenciją. Vienas iš pagrindinių objektų tobulinant šią kompetenciją yra Idėjų plėtojimas. Siekiant 

įvertinti idėjų plėtojimą, teiginių forma pateikiami 8 mokymosi rezultatai. Taigi, dėstytojas, mokytojas 

ar besimokantysis gali lengvai perskaityti teiginius ir patikrinti, kuris iš jų yra tinkamiausias. 

Atsižvelgiant į šiuos teiginius, galima įvertinti kompetenciją pagal Progresijos modelį (palyginimas 6 

Paveiksle). 

Įvairios švietimo įstaigos visoje Europoje ir už jos ribų pritaiko „EntreComp“ kaip pagrindą ir 

atspirties tašką fiksuojant skirtingus mokymosi lygius, organizuojant studentų apklausas ir savo 
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pačių įsivertinimą. Europos Komisija teigia, kad „EntreComp mokymosi rezultatai gali būti 

nepakankamai konkretūs, kad imti ir tiesiogiai perkelti planuojant pedagoginius procesus ar 

tobulinant ugdymo programas. Gali tekti juos pritaikyti prie realių mokymosi sąlygų, kad jie taptų 

prasmingi. Atsižvelgiant į kiekvieno besimokančiojo skirtingą pradinį žinių lygį ir mokymosi veiklų 

ar tikslų prioritetų įvairovę, tos pačios veiklos mokymosi rezultatai gali būti apibrėžiami iš skirtingų 

Progresijos modelio lygių.” (McCallum ir kt., 2018, 19) 

Dėl šios priežasties, kalbant apie imitacinių bendrovių įgyvendinimą aukštojo mokslo institucijose, 

„EntreComp“ galima pritaikyti IB tik tuomet, jei yra vertinamos kompetencijos, įgytos taikant 

„mokymosi dirbant“ metodą. Teiginiai ir temos turėtų būti pritaikyti prie konkrečių IB dalyko tikslų 

ir mokymosi rezultatų ir vertinami pagal progresijos modelį. Pavyzdžiui, įvairios apklausos ir 

įsivertinimai turėtų būti pagrįsti „EntreComp“ ir taikomi prieš ir po darbo IB. Tai leistų tiesiogiai 

palyginti kompetencijų lygius ir vizualizuoti studento pažangą ir verslumo įgūdžių tobulinimą.  

  

2.6 Imitacinės bendrovės ekonominė aplinka 

IB tinkle yra imituojama mokymosi aplinka, kurioje studentai įsitraukia į „gyvas“ verslo situacijas. 

Kiekvienas IB tinklo narys yra virtuali įmonė, valdoma kaip tikras verslas, vykdanti realias įmonės 

verslo procedūras, parduodanti produktus ir paslaugas. IB siekia sukurti realias sąlygas, kur studentai 

patirtų darbo organizacijoje atmosferą. IB tinklo koncepcija grindžiama penkiomis pagrindinėmis 

sąvokomis: koordinavimo centras, centriniai biurai, Imitacinė bendrovė, imitacinių bendrovių rinka 

ir verslo partneriai. 

2.6.1 Dalyvaujančios institucijos 

Veiksmingą IB ekonomiką užtikrina įvairios institucijos. Kartu su individualiomis imitacinėmis 

bendrovėmis svarbiausios institucijos yra Koordinavimo centras ir  Nacionaliniai centriniai biurai.  

Koordinavimo centras 

Imitacinės bendrovės yra integruotos į tarptautinį imitacinių bendrovių tinklą, siekiančiu optimizuoti 

imitacinių bendrovių poveikį pasinaudojant tam tikrais įrankiais ir metodais. Šį tarptautinį tinklą 

centralizuotai valdo Koordinavimo centras. Jis remia IB, koordinuoja jų veiklą ir plėtoja paslaugas, 

teikiančias pridėtinę vertę nacionaliniu lygmeniu organizuojamoms IB veikloms. Centras siekia 

skatinti ir tobulinti mokymosi procesą pasitelkdamas darbo modeliuojamoje verslo aplinkoje idėją. 

Visa informacija apie Koordinavimo centrą pasiekiama internete: https://www.penworldwide.org/ 

 

 

https://www.penworldwide.org/
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Nacionaliniai centriniai biurai 

Nacionalinis centrinis biuras yra pagrindinė konkrečios nacionalinės IB rinkos sąsaja ir ryšys su 

tarptautiniu IB tinklu (Phillip, 1998, 6). Siekiant sumodeliuoti imitacinės ekonomikos procesus šalies 

IB tinkle, nacionalinio centrinio biuro darbuotojai vykdo visas pagrindines makroekonomikos 

funkcijas ir pagalbines operacijas, kurios egzistuoja realiame verslo pasaulyje: 

(1) Centrinis biuras yra atskaitos taškas užmezgant ryšius tarp imitacinės bendrovės padalinio ir 

imituoto išorinio pasaulio, kuris yra labai svarbus imitacinės bendrovės veiklai. Centrinis 

biuras teikia banko, draudimo paslaugas (sveikatos, socialinis, turto), imituoja mokesčių 

inspekcijos ir kitų valstybinių įstaigų funkcijas. Jis taip pat veikia kaip apskaitos ir audito 

patarėjas, tiekėjų būstinė ir imitacinių bendrovių finansų rinka. 

(2) Centrinis biuras, vadovaudamasis nacionalinio IB tinklo narių įgaliojimais,  yra atsakingas už 

imitacinių bendrovių koordinavimą ir užtikrina ryšį tarp visų imitacinių bendrovių tiek 

nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkoje (pavyzdžiui, vykdo valiutines operacijas, kai IB 

parduoda prekes užsienio įmonei). 

(3) Centrinis biuras veikia kaip prekybos mugių ir seminarų koordinatorius. Yra organizuojamos 

vietinės, regioninės, nacionalinės ir tarptautinės mugės.  

(4) Centrinis biuras inicijuoja IB modelio plėtrą, įtraukdamas į tinklą naujus dalyvius. 

Domina Nacionalinis centrinis biuras? 
 
Išsamų nacionalinių biurų sąrašą galite rasti čia:  https://www.penworldwide.org/locations/ 
Keli Europos IB Nacionaliniai biurai: 

Nacionalinis biuras 

Veikia šalyje nuo / 
„Penworldwide“  
narys nuo 

Imitacinių 
bendrovių 

skaičius 
(2020 

Balandis) 
Interneto  
puslapis 

ACT – Austrian  Center for Training 
Firms (Austrija) 

1987/1993 830 www.act.at  

Simulith centras (Lietuva) 1993/1999 45 www.sl.viko.lt  

BUCT – Bulgarian Center for Training 
Firms (Bulgarija) 

1995/2003 350 www.buct.org  

Simulimpresa (Italija) 1993/1994 221 www.simulimpresa.com  

ZÜF – Zentralstelle des deutschen 
Übungsfirmenrings (Vokietija) 

1954/1993 503 www.die-
zentralstelle.de  

 

 

Individualūs imitacinių bendrovių biurai 

IB paprastai turi fizinę vietą, kuri dažniausiai įrengta kaip atviras biuras. IB įrangą sudaro modernios 

biuro, informacijos ir ryšių priemonės, tokios kaip tipinė verslo įmonės įranga - kompiuteriai, 

spausdintuvai ir telefonai. Naudodami naujausias informacines technologijas, studentai tobulina savo 

„MS Office“ įgūdžius, valdydami specialią buhalterinę programinę įrangą - apskaitos ir pardavimo 

https://www.penworldwide.org/locations/
http://www.act.at/
http://www.sl.viko.lt/
http://www.buct.org/
http://www.simulimpresa.com/
http://www.die-zentralstelle.de/
http://www.die-zentralstelle.de/
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įgūdžius. Tokiu būdu studentai įgyja vertingos patirties tvarkant duomenų bazes, organizuojant 

elektroninį verslą, internetinę bankininkystę, kuriant ir prižiūrint tinklalapius. IB užsiėmimai 

paprastai vyksta paskaitų blokais, kurios atitinka oficialias IB darbo valandas (Riebenbauer, 2008, 

26–27).  

IB, kaip tikra įmonė, padalinta į skirtingus organizacinius vienetus. Studentai dažnai dirba 

padaliniuose ar skyriuose, tokiuose kaip rinkodaros, apskaitos, valdymo, logistikos, sekretoriato, 

pirkimo, pardavimo ar žmogiškųjų išteklių, kuriuose jie atlieka konkrečias užduotis (Phillip, 1998, 5). 

Netgi jei studentai daugiausia dirba savo viename skyriuje, jie privalo susidaryti įspūdį apie visos IB 

veiklą. To galima pasiekti keičiantis darbo vietomis. Tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas procesų 

organizavimui, o ne organizacijos struktūrai. Todėl studentų procesinis mąstymas padeda jiems 

atpažinti, kokį indėlį įneša jų darbas ir kaip jų darbas daro įtaką visos įmonės gerovei (Berchtold & 

Trummer, 2000, 71–73).  

Riebenbauer (2008, 149) atliko empirinį IB veiklos tyrimą ir išanalizavo Austrijos IB organizacinius 

padalinius. Iš 299 imitacinių bendrovių gauti rezultatai rodo, kad penki svarbiausi padaliniai yra: 

apskaitos (98%), sekretoriatas (95%), pirkimo (92,6%), rinkodaros (90%) ir pardavimo (79,9%). 

Kiekviename struktūriniame padalinyje kartu dirba maždaug du ar trys studentai (Riebenbauer, 

2008, 149). Daugiausia darbuotojų dirba apskaitos skyriuje, užsiimdami įprastine veikla, tokia kaip 

kasdieninės buhalterinės operacijos, mokėjimai, prekių atsargų valdymas. 

2.6.2 Imitacinių bendrovių ekonomika ir rinka 

Vienas iš svarbiausių IB privalumų yra prekyba su kitomis IB nacionalinėje ir tarptautinėje imitacinių 

bendrovių rinkoje (Linnenkohl & Ziermann, 1987, 77). IB palaiko realius išorinius ryšius su kitomis 

nacionalinėmis ir tarptautinėmis IB, taip pat su IB paslaugų centrais, tokiais kaip nacionalinis 

centrinis biuras. Kartu jie formuoja IB rinką bei IB ekonomiką. IB tinklas suprantamas kaip atvira 

sistema, kurioje skirtingos IB yra susijusios tarpusavyje ir su centriniais biurais. Nacionalinis 

centrinis biuras, kaip aprašyta anksčiau, yra pagrindinis IB ekonomikos centras, jungiantis 

nacionalinį IB tinklą su tarptautiniu (Phillip, 1998, 6).  
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Paveikslas 7: IB ekonominė aplinka 

Šaltinis: pagal  Riebenbauer (2008), 26. 

IB ekonominėje aplinkoje studentai prisiima skirtingus vaidmenis. Vienas iš jų yra darbuotojo 

vaidmuo, kai jie vykdo visą verslo veiklą ir yra atsakingi už savo bendrovės sėkmę. Kitas vaidmuo yra 

vartotojo. Būdami įmonės darbuotojais, studentai gauna atlyginimą, kurį jie turėtų išleisti prekėms ir 

paslaugoms IB rinkoje. Tokių studentų, atliekančių vartotojo vaidmenį, pirkimas apibrėžiamas 

terminu „asmeninis pirkimas“. Tokiu būdu panaudojami atlyginimai grąžinami į IB ekonominę 

aplinką ir uždaromas IB rinkos ekonomikos ciklas (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 21). 

Nacionaliniai ir tarptautiniai verslo ryšiai palaikomi tokiomis žiniasklaidos priemonėmis kaip 

internetas, el. laiškai, svetainės, internetinės parduotuvės ar nuotolinės prekybos konferencijos. 

2.6.3 Tarptautinė imitacinių bendrovių rinka 

Siekiant skatinti IB bendradarbiavimą (nacionalinį ir tarptautinį) ir tarpvalstybines IB veiklas buvo 

įsteigti IB tinklai. Apytiksliai 7000 IB visame pasaulyje sudaro pasaulinę IB rinką. Plačiai naudojant 

šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, didelius erdvinius atstumus lengva įveikti tiek 

realioje, tiek virtualioje ekonomikoje. Studentai tobulina užsienio kalbų įgūdžius, susipažįsta su kitų 

šalių ekonomine kultūra ir įgyja praktinių žinių apie sutarčių sąlygas, tarptautines mokėjimo 

operacijas ir teisines nuostatas. Teigiamos šių verslo santykių tarp IB pasekmės dažnai yra bendri 

projektai, mokyklų partnerystės ar net studentų mainai su užsienio šalių mokymo įstaigomis 

(Riebenbauer, 2008, 26). Tokiu būdu IB studentams suteikiama unikali galimybė įgyti praktinės 

patirties ir kompetencijų tarptautinėje prekyboje. 
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„PEN Worldwide“ veikia kaip tarptautinis koordinavimo centras. Organizacija buvo įkurta 1993 

metais Esene (Vokietija) Europos Sąjungos finansuoto projekto metu. Koordinavimo centrui 

atstovauja ne pelno siekianti asociacija „PEN Worldwide“. Asociacijos tikslas yra padėti švietimo ir 

mokymo organizacijoms mokyti verslo ir verslumo įgūdžių, taikant į veiksmus orientuotą imitacinės 

bendrovės metodiką. 

Pasaulinis IB tinklas 

Šiandien „PEN Worldwide“ jungia daugiau nei 7000 IB tinklą 45 šalyse. Kasmet IB dirnba ir 
mokosi daugiau nei 200 000 studentų (PEN Worldwide, 2020c). 

Tinklą sudaro Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono, 
Afrikos, Okeanijos ir Viduriniųjų Rytų IB. Domitės savo šalies IB? Norėdami gauti išsamesnės  
informacijos, apsilankykite interaktyviame žemėlapyje: 
https://www.penworldwide.org/locations/ 

 

Pagrindinė „PEN Worldwide“ užduotis yra koordinuoti IB komercinę veiklą visame pasaulyje ir 

susitarti dėl vienodų standartų. Asociacijos nariai, siekdami plėtoti IB koncepciją. reguliariai susitinka 

vienoje iš narių valstybių. Be to, jie skatina centrinių biurų atstovų mainus, susitaria dėl bendrų 

projektų ir įtraukia IB temą į tarptautines viešojo švietimo diskusijas, vykdydami koncentruotą 

viešųjų ryšių darbą. Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje yra kuriamas nacionalinis centrinis biuras, 

kuris išnagrinėja vietos švietimo sistemos poreikius ir parengia individualų planą, kaip pristatyti IB 

koncepciją. Taip pat IB mokymo programa yra pritaikoma taip, kad atitiktų nacionalinius švietimo 

standartus ir kompetencijas. Be to, kuriama mokymosi aplinka, kuri atitinka kelių tikslinių grupių 

poreikius (žr. 2.5.3 skyriuje). Norint nuolat tobulinti IB koncepciją (PEN Worldwide, 2020a), 

tarptautiniame tinkle dalijamasi geriausiomis praktikomis. 

Svarbūs įvykiai IB rinkoje yra (tarptautinės) IB prekybos mugės. Šiose renginiuose studentai 

konkurencingoje rinkoje demonstruoja ir parduoda vietos ir tarptautiniams kolegoms savo įmonės 

produktus ir paslaugas. Šios prekybos mugės leidžia studentams išbandyti IB įgytus rinkodaros, 

komunikacijos, derybų ir globalaus verslo įgūdžius. Taip pat jos suteikia galimybę užmegzti naujus 

verslo ryšius, vesti derybas (taip pat užsienio kalba), stiprinti socialinius ir ekonominius įgūdžius. 

Pasirengimas IB mugei ir dalyvavimas joje studentams yra vienas iš svarbiausių įvykių darbo IB 

laikotarpiu (ACT, 2020c). 

Dalyvaudami IB prekybos mugėje studentai atlieka įvairias užduotis. Pasirengimo mugei etape jie 

apibrėžia dalyvavimo tikslus, suplanuoja mugės dienotvarkę ir apskaičiuoja mugės išlaidas. Be to, 

studentai turi suprojektuoti savo stendo dizainą ir pasiskirstyti užduotimis. Mugės metu studentai 

vykdo pardavimus ir reklamuoja savo produktus. Mugės tikslų įgyvendinimui naudojami tokie 

dokumentai kaip vertinimo lapai, užsakymo formos, sąskaitos faktūros, pokalbių užrašai ir 

darbuotojų bei naujų verslo partnerių kontaktų sąrašai. Po mugės studentai turi palaikyti ryšį su savo 

naujais verslo partneriais, pabaigti pradėtus sandorius ir apmąstyti visą dalyvavimo mugėje procesą 

https://www.penworldwide.org/locations/


 

– 22 – 

(Spangl & Tötterström, 2011, 2). Svarbu paminėti, kad dalyvaujant IB prekybos mugėje ir 

įgyvendinant suplanuotas veiklas, visas procesas turi būti nukreiptas į bendrą veiksmų ratą, parodytą 

2 paveiksle (2.4 skyrius), o besimokantieji turi pereiti visus etapus – suplanuoti, padaryti, patikrinti 

ir veikti. 

IB prekybos mugės organizuojamos daugiau nei 20-yje pasaulio šalių ir apima mažas regionines 

muges bei dideles tarptautines muges, kuriose dalyvauja virš 200 imitacinių bendrovių. Paskutinė 

didžioji tarptautinė IB prekybos mugė Europoje, pavadinta „d.a.ch.“, vyko Dornbirne (Austrija) 2018 

metų lapkričio mėn. Šią mugę organizavo Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos nacionaliniai centriniai 

biurai. IB prekybos mugė yra svarbus tinklo veiklos akcentas, mokymosi galimybė ir pagrindinis 

motyvacijos šaltinis studentams.  

2.7 Imitacinių bendrovių modeliavimo koncepcijos 

Imitacinės bendrovės yra verslo procesus imituojančios įmonės, sukurtos mokymosi tikslais. 

Modeliavimo pagrindų žinojimas yra būtina sąlyga norint suprasti IB dėstytojų užduotis, susijusias su 

Imituojama IB veikla. Dėl to žemiau yra aprašomos IB modelių ir imitacijų charakteristikos ir 

reikšmės. 

2.7.1 Modelių charakteristikos 

Pagrindinė didaktinė užduotis yra įveikti sudėtingumą. Viena vertus, didaktinis sudėtingumo lygio 

mažinimas padėtų studentams lengviau suprasti užduotį. Kita vertus, sudėtingesnės užduotys žadintų 

studentus išsiugdyti naują kompetenciją (Arndt, 2006, 5). Nors užduočių sudėtingumas gali paskatinti 

naują kompetenciją, ekonominė realybė yra komplikuotas subjektas, kuriam būdinga daugybė 

santykių ir priklausomybių. Taigi, sudėtingumo mažinimo principas IB yra prasmingas. Todėl IB 

užsiėmimuose dėstytojai naudoja modelius, kurie sumažina sudėtingą realybę ir stengiasi, kad 

mokymosi procesus būtų skaidresni. Pagal Stachowiak (1980, 29) modeliavimo koncepciją, 

modeliams būdingi šie trys bruožai: 

● Iliustracijos bruožas: modeliai visada yra kažko modeliai - iliustracijos, vaizdai, daugiau ar 

mažiau natūralūs ar dirbtiniai originalai, kurie patys vėl gali būti modeliai. 

● Supaprastinimo bruožas: kuriant modelį paprastai neįtraukiami visi originalūs aspektai. Į 

modelį integruojami tik aktualūs, svarbūs aspektai, kurie lemia didesnį jo aiškumą.  

● Pragmatiškumo bruožas: Berchtold ir Trummer (2000, 24) teigia, kad modeliai visada turi 

vieną konkretų tikslą, yra naudojami tam tikru laikotarpiu ir yra skirti tam tikriems 

vartotojams.  
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Šios trys charakteristikos daro didelę įtaką imitacinės bendrovės modeliavimo procesui. Pirmojo 

iliustracijų bruožo prasme modelis visada atspindi tam tikras originalo dalis, bet nėra realybės 

pavaizdavimas (Tramm, 1996a, 338). Reetz (1986, 353–354) apibūdina transformacijos procesą iš 

originalo į IB modelį, pereinant supaprastinimo etapą. 

Pirmiausia įmonės transformacija prasideda nuo žmogaus, modelio dizainerio, kuris modeliuoja IB. 

Modelio dizaineris jau turi subjektyvų originalo suvokimą, todėl kurdamas modelį jis remiasi savo 

suvokiamu subjektyviu kognityviniu originalo atvaizdavimu. Be to, šis asmuo įtraukia savo patirtį ir 

žinias (Tramm, 1996a, 339). Taigi, atsižvelgdamas į originalą, modelio dizaineris sukuria pirmąjį 

vidinį IB modelį. Vėliau modelis bus pritaikytas ir patikrintas reprezentuojant įmonę įvairiose 

mokslinėse ir kt. situacijose.. Mokslinis reprezentavimas apima, pavyzdžiui, atitinkamas verslo 

administravimo, ekonomikos ir sociologijos teorijas ir modelius. Kita vertus, tai reiškia individualių 

profesinio gyvenimo atvejų analizavimą. Apibendrinant, pirmosios transformacijos rezultatas yra į 

praktiką orientuotas, moksliškai pagrįstas tikros įmonės vaizdas, kuriam įtakos turi modelio 

dizainerio patirtis, suvokimas ir įsivaizdavimas (Reetz, 1986, 353).  

Antrajai originalo transformacijai atlikti naudojami trys Reetz pateikiami (1986, 353) žingsniai:  

● Pirmajame - supaprastinimo - etape yra supaprastinama veiklos tikrovė. Sudėtingumas 

sumažinamas pašalinus nereikšmingus tikrovės aspektus. Teoriniu-sisteminiu požiūriu, šiam 

žingsniui reikia sumažinti posistemes ir jų tarpusavio ryšį. Pavyzdžiui, IB posistemės lyginant 

su originalia įmone turi mažesnį skyrių ir darbo vietų skaičių. 

● Antrasis žingsnis apima pakeitimą. Tai yra fizinis ar tiesiog simbolinis modelio atvaizdavimas. 

Pavyzdžiui, IB biuras yra atviras biuras, o modeliuojamos gamybinės patalpos ar sandėliai 

paprastai vaizduojami simboliškai.  

● Trečiajame - akcentavimo – etape pabrėžiami tam tikri įmonės modelio bruožai. Šis 

akcentavimas, viena vertus, susijęs su veiklos modelio struktūros projektavimu ir, kita vertus, 

su operacijų procesų formavimu. 

Imitacinė bendrovė yra šių dviejų transformacijų rezultatas, gautas iš originalios įmonės (žr.  8 

paveikslą).  
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Paveikslas 8: IB transformacijos procesas 

šaltinis: Reetz, 1986, 354. 

IB modelis parodo balansą tarp pageidaujamo realios įmonės atvaizdavimo ir aiškumo, kurį sukuria 

sudėtingumo sumažinimas (Greimel, 1998, 12). Mažinant sudėtingumo aspektus, svarbu išsaugoti 

pagrindinius įtaką darančius veiksnius. Jie užtikrina, kad modelio funkcionalumas ir vykdomi 

veiksmai būtų realūs. IB atveju šie įtaką darantys veiksniai ir ypatybės yra ekonominė veikla ir įmonės 

modelio ryšiai, kurie yra labai svarbūs studentams (Berchtold & Trummer, 2000, 24).  

Apskritai, naudojant modelius, atsiveria daugybė galimybių, kurias trumpai apibūdina šie punktai, 

įkvėpti Gramlinger (2000, 32), taip pat Berchtold ir Trummer (2000, 24–25): 

● Originalų struktūros ir funkcijos, naudojant modelius gali būti patikslintos. 

● Sudėtingi ryšiai ir  jungtys gali būti pateikti aiškiai. 

● Naudodamiesi modeliais, studentai lengviau supranta sudėtingą mokymosi turinį. 

● Modeliai padeda studentams pastebėti alternatyvas, nes juos naudojant gali būti išbandytos 

skirtingos realybės organizavimo formos. 

● Modeliai skatina suabejoti konkrečiomis realybėmis, lyginant realias ir utopines pažiūras 

susiformavusias IB užsiėmimuose. 

● Studentai, naudodami modelį, turi galimybę praktikuotis realiose verslo situacijose. 

● Naudodami modelių šablonus studentai gali patys perimti mokymosi proceso vertinimo ir 

kontrolės funkciją. 

Ekonomiškai efektyvus IB modeliavimas suteikia visas septynias pateiktas galimybes. Naudodami IB 

metodą, studentai kritiškai nagrinėja tikras įmones ir palygina atrastas alternatyvas su savo pačių IB. 

Be to, IB studentai praktiškai pritaiko teorines žinias imitacinėje bendrovėje, kad būtų pasirengę 
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vėliau panaudoti savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus profesinėje karjeroje. Modeliavimo tikslas - 

parengti studentus veikti tikslingai, planingai, savarankiškai ir pilnavertiškai (Peterssen, 2001, 143).  

2.7.2 Imitacijų charakteristikos 

Imitacijos gali būti vertinamos kaip speciali modelių forma – tiksliau, kaip dinaminiai modeliai. 

Modeliai vaizduoja sistemos struktūras ir santykius, o imitacijos taip pat parodo ir sistemos procesus 

(Greimel, 1998, 12; Gramlinger, 2000, 40). Todėl imitacijos ne tik fiksuoja struktūrinius ryšius, bet ir 

pavaizduoja funkcinius santykius tarp struktūrinių elementų ir susijusių modelio pokyčių (Tramm, 

1996a, 64).  

Imitacijų taikymas turi keletą privalumų. Kalbant apie ekonominius veiksnius, pigiau dirbti su 

imitacijų modeliais, nei su realia sistema. Sunku stebėti tam tikrus verslo pasaulio procesus. Šiuo 

atveju verslo imitacijų naudojimas padidina galimybę stebėti tokius procesus. Imitacijos sudėtingus 

tarpusavio santykius ir procesus padaro suvaldomus, pabrėždamos svarbius faktus, atskirdamos 

esmines sritis nuo neesminių. Be to, įvairiais atvejais imitacijos leidžia atkurti ir atlikti pakartotinai 

tam tikrus procesus, kurių neįmanoma pakartoti realiame darbe. Naudojant verslo imitacijas galima 

atkurti procesus skirtingose aplinkose ir situacijose bei analizuoti skirtingus jų padarinius. Realiame 

verslo pasaulyje negalima savavališkai keisti aplinkos sąlygų ir kartoti procesų. Imitacijos 

pranašumas yra tas, kad studentų veiksmai neturi jokios įtakos realiam verslo pasauliui, kas suteikia 

tam tikrą modelio saugumą (Greimel, 1998, 12–13). Terminas saugumas šiame kontekste reiškia, kad 

imitacijos suteikia galimybę patirti dinaminius sistemos ryšius sumažintu mastu. Be to, svarbu, kad 

klaidos yra matomos, tačiau jos nekelia rizikos turėti rimtų ekonominių padarinių (Tramm, 1991, 

251).  

IB modelis yra verslo imitavimas mokymosi tikslais. Šio verslo imitacijos metu besimokantiesiems 

įmonės veiklos formos ir procesai tampa matomi. Nors prekių ir paslaugų srautas yra imituoto 

pobūdžio, norint sėkmingai įgyvendinti verslo simuliaciją, reikia įvairių (realių) išteklių:  

● Pakankamai erdvi vieta, kurioje vyrautų atvira biuro aplinka. Kiekvienam asmeniui būtų 

skirta darbo vieta, kurioje turėtų būti kompiuteris su biurui reikalingomis programomis, 

prieiga prie interneto, telefonas registratūroje; 

● Vieta su įrengta posėdžių sale, su prieiga prie interneto, lenta ir reikalingais įrenginiais; 

● Dėstytojo kabinetas su darbo vieta, kompiuteriu ir spausdintuvu; 

● Patalpa, kurioje būtų spausdintuvas, susietas su studentų darbo vietų kompiuteriais (didelė 

spausdinimo apkrova); 

● Vietos biure, kur būtų galima saugoti skyrių dokumentų segtuvus; 

● Pristatymams skirtos ekrano lentos, skirtos pademonstruoti produktus ir paslaugas; 
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● Visų kompiuteriu sukurtų dokumentų atsarginės kopijos. 

Atsižvelgiant į IB dydį, įmonės struktūrą ir didaktinius tikslus, aukščiau pateiktas realių išteklių, 

reikalingų verslo imitacijai, sąrašas gali kisti. Nors daugelyje mokymo įstaigų yra įrengti specialūs 

biurai, skirti imitacinės bendrovės veiklai, visgi visų minėtų išteklių suradimas ir išlaikymas gali būti 

iššūkis, steigiant IB aukštojo mokslo įstaigose.  

2.7.3 Ekonomiškai pagrįsto modelio konceptualizavimo įrankiai 

Ekonomiškai pagrįsto modelio konceptualizavimas yra labai sudėtinga užduotis. Šiai užduočiai atlikti 

gali būti naudojami įvairūs įrankiai: (1) Mentorių įmonės gali pateikti vertingą informacijos, o IB 

modeliuojama taip, kad būtų panaši į mentorių įmones pagal produktus ir paslaugas ar įmonės 

struktūrą. (2) Pagrindiniai pramonės rodikliai gali būti naudojami kuriant ekonomiškai pagrįstą 

modelį. (3) Verslo plano parengimas padeda užfiksuoti esminius aspektus (pvz., produktus ir 

paslaugas, konkurentus) ir jis gali būti naudojamas kaip dokumentas norint pristatyti IB naujiems 

studentams. (4) Darbas su verslo modeliu reprezentuoja gana sudėtingą, tačiau struktūrizuotą požiūrį 

į IB modeliavimą.  

  

Mentorių įmonės 

Mentorių įmonės yra realios įmonės iš to paties ekonomikos sektoriaus, kuriame savo veiklą vykdo 

imitacinės bendrovės. Jų vaidmuo yra teikti su verslu susijusią informaciją ir pagalbą studentams 

atsižvelgiant į realią rinką. Tai apima informaciją apie darbuotojų skaičių, atlyginimus, kapitalą, jų 

pačių organizacinę struktūrą ir tam tikrų procedūrų atmintines. Ši informacija padeda imitacinėms 

bendrovėms geriausiai atspindėti įvairias verslo situacijas, pvz., rinkodaros strategijas, pardavimų 

skatinimo programų, biudžetų ir kainoraščių kūrimą. Mentorių įmonės suteikia studentams galimybę 

patekti į savo įmonės patalpas, suteikia idėjų projektiniams darbams, o vėliau gali priimti studentus į 

praktiką ar įdarbinti absolventus. Mentorių įmonės veikia kaip sąsaja tarp realios rinkos ir imituotos 

švietimo aplinkos. 

Kalbant apie metodo verslo imitaciją, reali įmonė dažnai yra pavyzdys arba gairės kaip modeliuoti IB. 

Kaip paaiškinta 2.7.1 skyriuje, norint modeliuoti IB, reikia pakeisti realų verslo modelį į IB modelį, 

supaprastinant, pakeičiant ir akcentuojant sudėtingas įmonės veiklos formas ir procesus. Šis procesas 

turėtų sukurti nuoseklią tikros įmonės simuliaciją, kuri yra pagrindas mokymuisi ir į veiksmą 

orientuotam darbui (Riebenbauer, 2008, 236). Siekdami užtikrinti šį nuoseklų tikros įmonės modelį, 

IB studentai ir dėstytojai dažnai glaudžiai bendradarbiauja su realaus verslo pasauliu ir ieško tikrų 

partnerių - verslo mentorių. Todėl steigiant IB dažnai mokymo institucijos savo regione kalbina 

realias įmones tapti IB partneriais -  verslo mentoriais, kurie padėtų IB modeliavimo ir jos valdymo 

1)  
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etapuose (Gramlinger, Kühlböck & Leithner, 2000, 27). Įmonės suteikia nematerialią ir (arba) 

materialią paramą. 

Vienas iš nematerialios paramos iš mentoriaus įmonės pavyzdys gali būti panašus įmonės 

pavadinimas. Tokiu būdu IB gali pasiekti tam tikrą pripažinimą (bent jau regioniniu mastu) IB rinkoje. 

Be to, verslo mentorius turi specifinių žinių apie planuojamų produktų rinką. Šias žinias galima 

panaudoti modeliavimui (kalbant apie procesus), taip pat atliekant kasdienį darbą IB. Pavyzdžiui, 

verslo mentorius galėtų patarti IB, kaip pasirinkti prekių asortimentą ir užsitikrinti, kad jos būtų 

pastebėtos IB rinkoje. Mentoriaus įmonė gali dalytis svarbia informacija apie kainas, jos sudarymo 

metodus ir rinkos rodiklius (ACT, 2020b, 6–7).  

Materialinę paramą mentoriaus įmonė gali suteikti, prisiimdama katalogų, brošiūrų ir kitų IB 

reklamos priemonių spausdinimo išlaidas. Taip pat mentorių įmonės leidžia naudotis savo produktų 

katalogu, į kurį atsižvelgdami IB studentai siūlo atitinkamus produktus virtualioje IB rinkoje. 

Riebenbauer (2008, 28) teigia, kad mentoriaus įmonė dažnai yra IB rėmėja ir IB užsiėmimų metu siūlo 

studentams turus ir ekskursijas savo įmonėje. Bendradarbiaujant su mentoriaus įmone, labai svarbu, 

kad IB studentai visada prisimintų, jog jie dirba su imituotomis prekėmis ir paslaugomis, kad IB nėra 

jokio realaus ryšio su tikru verslo pasauliu. Studentai turėtų mokytis iš mentoriaus įmonės, tačiau 

darbo IB metu jie neturėtų išeiti už savo verslo imitacijos ribų. 

Be materialios ir nematerialios paramos, bendradarbiavimas tarp IB ir mentoriaus įmonės teikia daug 

kitų privalumų abiem dalyvaujančioms šalims. Pavyzdžiui, IB darbuotojai susipažįsta su laisvų darbo 

vietų galimybėmis konkrečiame regione ir pagerina savo šansus gauti šias darbo vietas. Mentoriaus 

įmonė jau ankstyvame etape gali pastebėti kvalifikuotus jaunus talentus ir paskatinti juos ateityje 

pasirinkti jų įmonę kaip darbdavį (ACT, 2020b, 3–4). 

 

Pagrindiniai pramonės rodikliai 

Modeliuojant IB ir naudojant esminius pramonės rodiklius, būtina užtikrinta, kad gautos pajamos, 

susigeneravusios IB rinkoje, būtų realistiškos lyginant su tai pramonės šakai būdingomis išlaidomis 

ar kainomis (Riebenbauer & Stock, 2007, 27). Esminiai rodikliai paprastai yra sutrumpinta ir 

statistiškai pateikta informacija apie įmonės veiklos formas ir procesus. Todėl pagrindiniai rodikliai 

skatina pagrindinės įmonės informacijos apibendrinimą iki reikšmingiausio. Be to, jie fiksuoja tam 

tikros pramonės įmonių rodiklių vidurkius.  

Iš esmės, modeliuojant IB, yra svarbūs įvairūs rodikliai. Tai apima, pavyzdžiui, finansinius rodiklius 

(pvz., pelningumo ir likvidumo rodikliai), procesų rodiklius (pvz., gamybos ir kokybės rodikliai), 

personalo rodiklius (pvz., darbo našumas ir darbo kaita) arba rinkos rodiklius (pvz., rinkos dalis, 

konkurencija rinkoje). Tačiau IB veikloje dažnai neįtraukiami esminiai, tačiau nefinansinės srities 
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rodikliai, pavyzdžiui, aplinkosauga ar darbuotojų pasitenkinimas (Gleich, 2011, 10–11). Taikant 

esminius pramonės rodiklius darbo IB metu, rekomenduojama subalansuota rezultatų kortelė 

(Kaplan & Norton, 1997), nes tokiu būdu atsižvelgiama į norminius ir strateginius įmonės tikslus. 

Labai svarbu, kad pagrindiniai rodikliai IB darbo ir mokymosi veikloje būtų prasmingai parinkti. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindinių pramonės rodiklių naudojimas užtikrina paprastą ir 

praktišką verslo imitaciją. Taip galima sumažinti riziką, kad IB neatitiks tam tikros rinkos realių 

reikalavimų. Jei IB pagrindiniai rodikliai skiriasi nuo pramonės rodiklių, dėstytojas turi imtis tinkamų 

modeliavimo priemonių, kad būtų galima priartinti tikrųjų rodiklių reikšmes. Nors esminius 

pramonės rodiklius paprastai apskaičiuoja bankai ir draudimo bendrovės pagal savo vidaus poreikius 

(Riebenbauer, 2008, 237). Aukštosiose mokyklose imitacinės bendrovės studentai dažnai dirba 

apskaičiuodami pagrindinius pramonės rodiklius (pvz., „eXpand International Consultancy GmbH“, 

2019, 4–5). 

 

Verslo planas 

Verslo planas yra išplėstinė mokymosi priemonė modeliuojant IB, tinkanti ir kasdienei IB veiklai. 

Verslo plano struktūra yra bendrą ryšį palaikanti gija, padedanti orientuotis visose IB veiklos srityse 

(Riebenbauer & Stock, 2007, 27). Kalbant apie oficialų jo pateikimą, verslo planas turi būti trumpas, 

prasmingas, struktūrizuotas, suprantamas, patogus skaityti ir patraukliai atrodantis (McKinsey & 

Company, 2010, 47). Paprastai verslo planą sudaro ši informacija (Fischl & Wagner, 2011, 23): 

● Santrauka. 

● Produktas/paslauga. 

● Rinka ir rinkos konkurencingumas. 

● Rinkodara ir pardavimai. 

● Verslo modelis, verslo sistema ir verslo struktūra. 

● Komanda, valdymas, personalas. 

● Galimybės ir rizikos. 

● Finansų planavimas ir finansavimas. 

Kai kuriais atvejais IB verslo planas kuriamas ne tik vidiniam naudojimui, bet ir išorės partneriams, 

pavyzdžiui, mentorių įmonėms ar rėmėjams. Tokiu atveju svarbiausias vaidmuo tenka santraukai. 

Santraukoje glaustai apžvelgiami svarbiausi verslo plano aspektai. Ji yra skirtas sužadinti skaitytojo 

susidomėjimą (Fischl & Wagner, 2011, 24). 

Visos verslo plano dalys turi būti derinamos tarpusavyje, kad būtų sukurtas nuoseklus bendras IB, 

kaip įmonės, vaizdas. Verslo planas, kaip IB modeliavimo įrankis, turi daug privalumų. Pavyzdžiui, 
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verčia IB valdymo grupę galvoti apie verslo idėją, verslo įmonės veiklos formas ir strategiją, siekia 

atskleisti galimas verslo spragas, kurias reikia pašalinti taikant tinkamas modeliavimo priemones. Be 

to, verslo planas naudojamas kaip vidinė komunikacijos ir koordinavimo priemonė, pvz., 

darbuotojams ir studentams, ir išorinė priemonė bendraujant su mokyklomis, mentorių įmonėmis, 

rėmėjais (McKinsey & Company, 2010, 4).  

Verslo plano ir pagrindinių pramonės rodiklių naudojimas kartu yra ypač efektyvus, nes, viena vertus, 

verslo planas pateikia aiškią struktūrą, kaip modeliuoti IB, kaip įmonę, ir, kita vertus, esminiais 

pramonės rodikliais remiamasi kuriant verslo scenarijus, artimus tikrovei (Riebenbauer, 2008, 237). 

Graco universiteto IB „eXpand International Consultancy GmbH“ verslo planas (2019 m.) yra 

sėkmingas abiejų instrumentų naudojimo pavyzdys. 

 

Verslo modelis 

Nėra visuotinai priimto termino „Verslo modelis“ apibrėžimo. Pačiu elementariausiu lygmeniu verslo 

modelis apibrėžiamas atsižvelgiant į įmonės ekonominį modelį (Morris, Schindehutte & Allen, 2005, 

726–727). Verslo modeliai leidžia supaprastintai ir glaustai parodyti veiklos procesų ir struktūrų 

sudėtingumą ir dinamiką. Taigi, verslo modelis aprašo supaprastintą ir apibendrintą įmonės veiklos 

ir gamybos sistemos vaizdą (Wirtz, 2010, 3). 

Imitacinės bendrovės taip pat gali dirbti su verslo modeliais. Kadangi darbas su verslo modeliais nėra 

lengvas, Osterwaldas ir Pigneuras (2011, 21–45) sukūrė devynis komponentus, kurie supaprastina 

darbą. 9 paveiksle pateikiama aiški komponentų apžvalga. 

 

Paveikslas 9: Osterwalder verslo modelis 

Šaltinis: Van Oorschot, 2014, 3. 
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Pirmasis komponentas yra klientų segmentas (customers), apibūdinantys, kurias žmonių ar 

organizacijų grupes įmonė nori pasiekti ir aptarnauti savo produktais ir paslaugomis. Antrasis 

komponentas apima įmonės vertės pasiūlymą (value proposition), kuriame turi būti paaiškinta, kokią 

vertę įmonė nori suteikti savo klientams ir kokį produktų ir paslaugų rinkinį įmonė siūlo savo klientų 

segmentui. Kanalai (channels) yra trečiasis verslo modelio komponentas, kuris nustato 

komunikacijos, platinimo ir pardavimo kanalus, kurie bus naudojami klientams pasiekti. Ketvirtasis 

komponentas - santykiai su klientais (customer relationships) - nusako, kokio tipo santykius įmonė 

nori užmegzti su atskirais klientų segmentais (pvz., individualų klientų aptarnavimą ar savitarną). 

Penkta, įmonės pajamų srautai (revenue) sugeneruojami atsižvelgiant į klausimą, kiek kiekvienas 

klientų segmentas yra pasirengęs mokėti. Pagrindiniai ištekliai (key resources), šeštasis komponentas, 

lemia, kokie fiziniai, finansiniai, intelektiniai ir žmogiškieji ištekliai yra būtini verslo modelio 

funkcionavimui. Kaip pagrindinių išteklių analogas aprašomos pagrindinės veiklos (key activities) - 

septintasis komponentas. Šis komponentas yra glaudžiai susijęs su įmonės vertės pasiūlymu, nes 

apima tuos procesus, kurie yra svarbiausi verslo modelio funkcionavimui. Aštuntasis komponentas - 

pagrindiniai partneriai (key partners) - nurodo tiekėjų tinklą ir kitus partnerius, kurie prisideda prie 

verslo modelio sėkmės. Galiausiai išlaidos (costs) yra devintasis komponentas, kuris apibrėžia 

svarbiausias verslo modelio sąnaudas, atsirandančias dėl kitų įmonės komponentų kūrimo ir 

įgyvendinimo. 

Paaiškinus verslo modelį pagal Osterwaldą ir Pigneurą (2011, 21–45), reikėtų paminėti, kad IB darbui 

svarbu, kad IB verslo modelis atitiktų norminius ir strateginius IB veiklos tikslus. Be to, priimami 

sprendimai modeliuojant IB turi būti nuoseklūs, siekiant sukurti darnų ir veikiantį verslo modelį. Be 

to, verslo modelis turi pasižymėti tam tikru tvirtumu, susijusiu su IB aplinka ir jos keliamais pavojais, 

pvz., naujų konkurentų atsiradimu (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011, 102). 

  

2.8 Imitacinės bendrovės dėstytojo vaidmuo 

Vadovauti imitacinei bendrovei yra didelis iššūkis. IB dėstytojas yra visos IB veiklos iniciatorius ir 

vykdytojas (Berchtold & Trummer, 2000, 98). Mokymosi ir darbo procesų kokybė priklauso nuo IB 

dėstytojo įgūdžių ir gebėjimų, taip pat nuo jo atsidavimo ir įsitraukimo (Stock & Riebenbauer, 2007, 

IV). IB dėstytojai susiduria su dvilypiu vaidmeniu, nes tuo pačiu metu jie turi būti mokytoju (IB iš 

pedagoginės perspektyvos) ir vadovu (IB iš verslo valdymo perspektyvos). Kadangi darbas IB yra 

orientuotas į veiksmą, pagrindinė IB dėstytojo užduotis yra lydėti studentus per mokymosi procesus 

ir juos prižiūrėti bei palaikyti. Dėl to dėstytojai yra atsakingi ne tik už žinių suteikimą. Jie dirba kaip 

konsultantai, moderatoriai ir instruktoriai. Tikslas yra aktyvinti mokymosi procesus ir garantuoti 

veiksmų užbaigtumą (Stock & Riebenbauer, 2007, IV; Riebenbauer & Stock, 2015, 9; Stock, 

Riebenbauer & Dreisiebner, 2019, 534–535). 
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Pasak Baumann (2009, 493–494), IB vertinama kaip interaktyvi struktūra, susidedanti iš dėstytojo 

vaidmens, studentų vaidmens ir imitacijos vaidmens. 2 lentelėje parodyta trijų vaidmenų IB sąveika. 

Skiriamas aktyvus, iniciatyvus požiūris ir pasyvus laukimas. 

Lentelė 1: Skirtingi IB vaidmenys 

                  Pasyvus 

Aktyvus 

Dėstytojai Imitacija Studentai 

Dėstytojai  (1) dizaineris (3) intervencija 

Imitacija (2) administratorius  (6) manipuliacija 

Studentai (4) konsultantas (5) imitacija  

Šaltinis: pateikta autoriaus pagal Baumann, 2009, 494. 

Dėstytojo vaidmenį kartu su aktyvia simuliacija, galima apibūdinti kaip dizainerio vaidmenį (1). 

Pagrindinė dėstytojo veikla yra modeliavimas ir imitacija. Kiekviena IB yra sukurta pagal šias 

pagrindines veiklas (Baumann, 2009, 495). Šiame kontekste dėstytojai turi atsižvelgti į du skirtingus 

kokybės lygius.  

Viena vertus, jiems tenka užduotis sukurti ekonomiškai pagrįstą modelį. Kita vertus, jie turi užtikrinti, 

kad modelyje būtų įgyvendinti užbaigti veiksmai ir užtikrinti kokybiški mokymosi procesai 

(Baumann, 2009, 495). 

Sudėtingai verslo imitacijai reikia nuolatinės priežiūros. Dėl šios priežasties dėstytojas yra atsakingas 

už nuolatinį IB administravimą (2), pvz., už programinės įrangos paketų atnaujinimą arba vietos 

pritaikymą skirtingiems studentų srautams. Dėstytojų ir studentų santykius galima apibūdinti kaip 

besikeičiančią ir abipusę patirtį turinčią intervenciją ir konsultaciją. Dėstytojas aktyviai vykdo 

intervencijas (3), ypač kai reikia mokytis iš modelio. Dėstytojai turėtų susieti žinias ir patirtį, įgytą 

modelio metu, su verslo ar ekonomikos teorijomis, modeliais ir metodais. Šis procesas lemia 

mokymosi procesų kokybę.  

Dėstytojas yra pasyviai prieinamas studentams (konsultacija (4)). Todėl besimokantieji turi 

savarankiškai planuoti, vykdyti ir kontroliuoti savo veiksmus. Jei besimokantieji priartėja prie IB 

modelio, jiems reikalinga verslo simuliacija (5). Tokiu atveju simuliacijai reikalingos manipuliacijos 

(6) iš studento (Baumann, 2009, 494–497). 

Dėstytojas paprastai susiduria su dideliu iššūkiu vadovaudamas IB. Jam ar jai tenka susidoroti ne tik 

su ekonominiais iššūkiais. Reikalavimai yra išsamesni, nei galima iš pradžių manyti. Reikalingų 

įgūdžių kiekis aiškiai parodo, kad vienas žmogus gali nesugebėti visų jų įvaldyti (Stock, Riebenbauer 

& Dreisiebner, 2016, 24). Štai kodėl kiekvienas dėstytojas turėtų žinoti savo ribas, jas apmąstyti ir 

nusiteikti jas pripažinti (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2019, 535). Praktinės mokymo medžiagos 

turinio aktualumas verčia dėstytojus nuolat pritaikyti savo žinias ir (arba) gebėjimus ir prisitaikyti 
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prie verslo, informacinių ir komunikacinių technologijų pokyčių (Philipp, 1998, 13–14). Srityje, kur 

dėstytojui trūksta kompetencijos, jis turi galimybę įtraukti ekspertus.  

Daugialypės imitacinės bendrovės mokymo ir mokymosi aplinkoje yra naudojami įvairūs mokymo 

metodai. Jų taikymas ypač priklauso nuo pedagoginių tikslų ir besimokančiųjų anksčiau įgytų 

kompetencijų. Todėl neįmanoma pateikti recepto, kaip IB idealiai derinti mokymo metodus. Tačiau 

šie aspektai suteikia tam tikrų įžvalgų apie įvairiausius metodus, kuriuos naudoja IB pedagogai, kad 

skatintų studentų mokymąsi: 

● Individualus darbas pagal „mokymasis dirbant“ metodą. Kai studentai jau įgijo minimalius 

įgūdžius tam tikroje veikloje, jie turi atlikti užduotis, bandydami suprasti ir išspręsti problemą 

bei pasiekti laukiamus rezultatus be dėstytojo pagalbos. Žinoma, šis procesas priklauso nuo 

grupės ir užduočių sudėtingumo.  Atliktas darbas patikrinamas pabaigoje ir konkrečiai 

paaiškinamos sritys, kurias reikėtų tobulinti ar veiksmai, kuriuos reikėtų padaryti geriau. 

Teigiamas aspektas yra tai, kad studentui pavyko rasti tinkamą sprendimo būdą ir dirbti 

savarankiškai. 

● Frontalinis mokymas. Standartinis metodas, kai mokymas vyksta dėstytojui stovint prieš 

auditoriją, ypač naudojamas IB veiklos pradžioje, pirmame užsiėmime.. Kadangi IB modelis 

suteikia neišsemiamas galimybes dirbti tiek atliekant individualias užduotis, tiek skirstant 

darbo grupėje, frontalinis mokymas atlieka daug mažesnį vaidmenį daugelyje IB. 

● Pokalbiai ir diskusijos. Kiekvienas besimokantysis turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę 

apie IB veiklą ir pasiūlyti sprendimus jos tobulinimui. Šie pasiūlymai aptariami su kitais 

kolegomis, todėl padaromos išvados ir priimami sprendimai. Šiose diskusijose svarbu 

atsižvelgti į studentų motyvaciją ir, jei reikia, padėti jiems rasti sprendimą. IB turi vyrauti 

atvira ir draugiška atmosfera, kad praktikantai galėtų išreikšti savo požiūrį ir įsitikinti, kad 

visų nuomonės vienodai priimamos. 

● Teksto metodas arba darbo aprašymas Studentui skirtas veiklos dokumentas, kuriame 

pateikiama informacija, reikalinga užtikrinti pakankamą studentų savarankiškumą, vykdant 

su darbo vieta susijusią užduotį.  

● Komandinis darbas ir bendradarbiavimas. Darbo IB metu studentai turi padėti vieni kitiems ir 

perduoti savo įgytas kompetencijas kitam, kuris užims jo vietą. Biuro darbe dažnai tenka 

atlikti tam tikrą darbą kartu su kitais kolegomis. Tad labai svarbu suformuoti grupę, kuri 

dirbtų kuo efektyviau ir gerbtų įmonės darbuotojų sprendimus. Tokia grupė pasiektų gerų 

įmonės veiklos rezultatų. 

● Mokomieji žaidimai yra skirti padėti studentams išmokti ir suprasti tam tikrus dalykus ir 

leidžia jiems mokytis įgūdžių per žaidimą. Visų tipų žaidimai (lenta, kortelė, video ir kt.) gali 

būti naudojami edukacinėje IB aplinkoje. Žaidimai moko IB darbuotojus siekti savo tikslų, 
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nustatyti taisykles, mokėti prisitaikyti, mokymosi metu su pasitenkinimu išspręsti problemą, 

užsitikrinti grupės aktyvumą, motyvaciją, kūrybiškumą, socialinį bendravimą ir pozityvias 

emocijas.  

● Atsakingas mokymasis. Šio mokymosi prasmė yra įgyvendinama IB procesuose, pildant 

dokumentus ir atliekant įvairias operacijas. Todėl būtina, kad kiekvienas dalyvis suprastų 

savo užduotis ir būtų atsakingas už jų įgyvendinimą. Studentų darbo vietų rotacijos sistema 

yra dar viena veiksminga priemonė, didinanti atsakomybės jausmą. 

Darbas ir ryšiai su realiomis įmonėmis, dirbančiomis toje pačioje verslo srityje kaip ir IB, suteikia IB 

dėstytojui progą nuolat sekti savo šalies verslo reglamentavimo pokyčius, biuro valdymo naujoves, 

informacines ir ryšių technologijas. IB dėstytojas, pasišventęs, motyvuotas, entuziastingas, 

įtraukiantis ir gerai pasirengęs IB veiklai, turėdamas aiškias užduotis, sugebės įgalinti studentus 

priimti iššūkius ir ugdyti verslumo mąstyseną. Dėstytojas turi apibrėžti darbo procesus ir atitinkamai 

kiekvienos darbo vietos užduotis. Užduočių sąrašas arba darbų aprašymai yra strateginė priemonė, 

suteikianti studentams savarankiškumą pradedant nuo pirmojo užsiėmimo. Užduočių sąrašą reikia 

sudaryti atsakingai ir patikrinti jų suderinamumą su logistiniais IB aspektais, su dokumentų srautu ir 

turimomis darbo priemonėmis. Atsižvelgiant į skirtingas tikslines grupes, užduočių sąrašai 

pritaikomi kiekvienai studentų grupei. 

Apibendrinimas 

IB dėstytojo vaidmenys ir tikslai: 

• Būkite įmonės ekspertu toje srityje, kurioje dirbate ir elkitės su studentais kaip su 

darbuotojais.  

• Aktyviai bendradarbiaukite su koordinatoriumi/ vadovu kuriant imitacinę bendrovę ir  

nepamirškite asmeninio tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo.  

• Patikrinkite ir pateikite grįžtamąjį ryšį studentams apie dalyko metu įgytus įgūdžius, 

siūlydami jiems, jei reikia, likti padirbėti papildomai tam tikrame skyriuje ar srityje. 

• Dirbkite kaip dėstytojų komandos dalis, pasiskirstant darbo krūvį, sprendžiant 

problemas ir studentų sunkumus, taisant klaidas, skatinant darbo savarankiškumą ir 

suteikiant atsakomybę studentams.  

• Lanksčiai planuokite IB dalyką, ypač jei taip pat dėstote ir papildomą kursą, kurio metu 

įgytos praktinės žinios yra reikalingos norint pasiekti gerus rezultatų imitacinėje 

bendrovėje. 

• Būkite iniciatyvus sprendžiant nenumatytas situacijas kasdienėje imitacinės bendrovės 

veikloje, pagrindžiant sprendimus ir atliktus veiksmus, įtraukiant studentus, didinant 

jų motyvaciją. 
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3 Imitacinės bendrovės veiklos vertinimas 

Siekiant išanalizuoti, ar mokymosi procesas buvo sėkmingas ir kokie mokymosi rezultatai (produktai) 

kurso ar mokymosi metu buvo pasiekti, jau mokslo metų pradžioje suformuluojami IB mokymo ir 

mokymosi tikslai (įmonės ir besimokančiojo  lygmenimis). Nepaisant to, šis vadinamasis tikslo ir 

rezultatų palyginimas neturėtų būti suprantamas kaip vienkartinis pamatavimas. Tai turėtų būti 

atliekama reguliariai. Dėstytojas yra atsakingas už IB veiklos analizę ir vertinimą. Vertinimo procesą 

sudaro trys etapai. Pirmasis žingsnis susideda iš matavimo ir nustatymo. Antrasis žingsnis yra 

analizavimas ir trečiasis - vertinimas. 

Pagrindinis mokymo ir mokymosi tikslas yra įgyti ir plėtoti besimokančiųjų kompetencijas. 

Dėstytojams yra reikalinga informacija apie besimokančiųjų pažangą, kad tikslingai jiems padėtų ir 

pateiktų grįžtamąjį ryšį apie jų mokymąsi, kad paskatintų juos toliau tobulėti. Todėl veiklos 

vertinimas yra esminis ugdymo proceso elementas. Todėl labai naudinga rinkti studentų atsiliepimus 

apie savo ir kolegų mokymosi procesą. Įvairūs veiklos vertinimo reikalavimai parodo, koks 

sudėtingas šis elementas (Stock, 2010, 127). IB veiklos vertinimo procese lemiamą reikšmę turi trys 

pagrindiniai vertinimo tipai: 1) mokymosi vertinimas, 2) vertinimas dėl mokymosi ir 3) vertinimas 

kaip mokymasis (Earl 2003, 21–22; Stock 2010, 127–128). Visi trys tipai yra skirti skirtingiems 

mokymo proceso tikslams (10 pav.) 

 

Paveikslas 10: Skirtingi vertinimo tipai ir jų tikslai 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Pirmasis tipas - mokymosi vertinimas – padeda išrinkti ir pristatyti studento sėkmę t. y. prognozuoti. 

Ši veiklos vertinimo forma vyksta mokymosi proceso (t. y. IB kurso) viduryje arba pabaigoje. Antrasis 

tipas - vertinimas dėl mokymosi - vykdomas nuolat per visą mokymosi procesą. Ši užduotis yra 

interaktyvi ir ja siekiama paskatinti studentų mokymosi procesą. Dėstytojai teikia grįžtamąjį ryšį IB 

praktikantams apie jų darbą, atkreipia dėmesį į jų stipriąsias ir silpnąsias savybes bei skatina 

individualų mokymosi potencialą (diagnozė). Trečiasis tipas - vertinimas kaip mokymasis - sutelktas į 

besimokančiojo vaidmenį IB ir aktyviai įtraukia jį į veiklos vertinimo procesą. Refleksijos požiūriu, 
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apžvelgdami savo mokymąsi ir darbą, studentai stebi save, įsivertina ir koreguoja savo įgūdžius. Šiam 

procesui apibūdinti naudojamas terminas „Metapažinimas“, reiškiantis mokymosi proceso 

suplanavimą, klausimų kėlimą ir tolimesnį savarankišką ir atsakingą savęs tobulinimą.  

Trečiasis tipas - metapažinimas, - vertinimas kaip mokymasis yra ypatingai svarbus kalbant apie į 

kompetencijas orientuotą studentų ugdymą imitacinėje bendrovėje (žr. 2.4 skyrių). Norint įvertinti 

skirtingas IB įgyjamas kompetencijas, reikalingi įvairūs veiklos vertinimo metodai (Stock, 

Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 26). Tolesniuose skyreliuose pateikiamas daugiamatės veiklos 

vertinimo priemonių, pagrįstų įsivertinimu ir (arba) išorės vertinimu, pasirinkimas. 

3.1 Pagrindiniai vertinimo klausimai 

Skirtingai nuo kitų tipiškų aukštojo mokslo kursų nuostatų, imitacinės bendrovės dalykas kurso 

pabaigoje neužbaigiamas egzaminu, nes šio kurso pagrindas - tęstinis vertinimas. Tai yra vertinimo 

sistema, kai studento rezultatai vertinami per visą IB praktikos laikotarpį. Kaip nurodyta 11 

paveiksle, šiame procese būtina atsižvelgti į keletą aspektų: iš pradžių, iškyla klausimas, kuriuos 

studentų rezultatus reikėtų vertinti. Tada reikia išsiaiškinti, kaip, kokiomis priemonėmis ir pagal 

kokius kriterijus juos reikėtų vertinti. 

 

 

Paveikslas 11: Vertinimas daugiamatėje mokymosi aplinkoje 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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● Kiekvienas IB dėstytojas organizuoja vertinimo procesą atsižvelgdamas į studentų mokymosi 

tikslus ir šiuos pagrindinius vertinimo klausimus: 

● Vertintojai. Kas vertina įgytas studentų kompetencijas? Tai gali būti IB dėstytojas, pats 

studentas (savęs vertinimas), kitas studentas (pvz., komandos vadovas įvertina savo 

komandos narius) arba visa studentų grupė (vienas kito vertinimas). 

● Vertinimo aspektai. Kas (turima omenyje, kurios studentų veiklos ar kompetencijos) yra 

vertinamos? Vertinimo aspektai gali būti profesinės ir techninės žinios, socialiniai įgūdžiai, 

kompetencijos, praktinės veiklos rezultatai, supratimas, bandymai ar veiklos apmąstymai. 

Mokymą IB orientuojant į kompetencijų ugdymą, vertinimo aspektai greičiausiai bus 

profesinių, metodinių, socialinių ir asmeninių kompetencijų derinys.  

● Vertinimo laikas. Kada atliekamas vertinimas? Vertinimas neapsiriboja kurso pabaiga, bet 

atliekamas pabaigus ir pateikus savarankiškas (individualias ar grupines ) užduotis ir viešai 

pasirodžius renginiuose (mugėse ir pan.). Naudojant darbo rotacijos principą tarp skyrių ar 

užduočių, vertinimas gali būti atliekamas, kai darbas vienoje komandoje/skyriuje yra baigtas, 

prieš perkeliant studentus į kitą skyrių. 

● Vertinimo procesas. Kaip atliekamas vertinimas? Vertinimo procesas organizuojamas taikant 

vertinimo kriterijus ir skirtingus vertinimo metodus, derinant šiuos metodus tarpusavyje, 

dalijantis patirtimi su kitais IB dėstytojais ir informuojant studentus, registruojant rezultatus, 

naudojant grįžtamąją informaciją ir dažnai taikant kaupiamąjį vertinimą viso semestro metu. 

● Instrumentai. Kurios priemonės naudojamos vertinant? IB veikloje naudojami skirtingi 

vertinimo metodai, tiek įprasti, tiek naujoviški (tačiau neapsiribojama vien tik jais) – 

apklausos raštu, apklausos žodžiu, praktikos ataskaitos, mokymosi dienoraštis ar IB 

kompetencijų portfelio taikymas, kur studentai renka veiklos įrodymus ir apmąsto savo darbą 

viso semestro metu (Stock, Riebenbauer, Winkelbauer 2010, 25–27).  

Semestro pradžioje svarbu aiškiai pristatyti studentams apie vertinimo procesą ir kriterijus, ypač 

todėl, kad vertinimas daugialypėje mokymo ir mokymosi aplinkoje dažnai skiriasi nuo tipinio 

vertinimo modelio aukštojoje mokykloje. Toliau pateiktas pavyzdys iliustruoja Vilniaus kolegijos IB 

vertinimo procedūrą – tęstinį vertinimą, naudojant keletą vertinimo metodų ir dalyvaujant keliems 

vertintojams. Studentai taip pat gali vertinti vienas kitą, vertindami komandos narius ir netgi gali būti 

paprašyti pagal tam tikrus kriterijus įvertinti save (įsivertinimas). Šis intensyvus studentų 

įsitraukimas į procesą apibūdina vertinimą kaip mokymąsi, kai studentai mokosi naudoti vertinimą 

kaip įrankį savo mokymosi procesams reguliuoti. 

Akivaizdu, kad „klasikinės“ vertinimo priemonės (pvz., rašytiniai egzaminai) IB vaidina gana mažą 

vaidmenį. Pagrindinė egzamino raštu esmė yra įvertinti studentų profesines žinias ir šis siauras 

požiūris neatskleidžia imitacinių bendrovių mokymo ir mokymosi, orientuoto į veiksmus, galimybių.  
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Praktinis pavyzdys – Vertinimas Vilniaus kolegijos IB 

IB praktika vertinama pagal individualų kaupiamąjį pažymį - IKP: 

X1  
 

X2 

 
IB 

administraci- 
jos 

vertinimas 

 
Savęs 

įsivertinimas 

 
Įgytų 

praktinių 
kompetencijų 

skyriuose 
vertinimas 

 

 
Skyrių 
veiklos 

ataskaitų 
vertinimas 

 
 

Dokumentų 
parengimas 

 
Papildomų 
užduočių 

vertinimas 

 
Apklausa 

raštu 

 

IKP = 50%X1 + 50%X2 

(kur X1 yra praktinio darbo atlikimo vertinimo vidurkis) 

 

Prieš pradedant dirbti IB, įvadinės paskaitos metu studentai supažindinami su bendrais vertinimo 

kriterijais, metodais ir kiekvieno vertinimo proceso komponento reikšme. Į praktinio darbo 

vertinimą įeina: 

• IB administracijos vertinimas. IB administraciją sudaro direktorius ir jo pavaduotojas 

kokybės klausimais. Administracija sukuria (pagal dėstytojo rekomendacijas) studentų 

vertinimo kriterijus, kurie patvirtinami ir pristatomi visiems besimokantiesiems 

susirinkimo metu. Išrinkto IB direktoriaus veikla išsiskiria tuo, kad nuo pat savo darbo 

pradžios jis skatinamas kiekvieną komandos narį traktuoti kaip išskirtinai svarbią 

asmenybę, skiriant jam užduotis ir vertinant jų kokybę. 

• Savęs įsivertinimas. 

• Praktinių kompetencijų vertinimas skyriuose. 

• Skyrių veiklos ataskaitų vertinimas. 

• Dokumentų parengimas. 

• Papildomų užduočių vertinimas. 

• Apklausa raštu. 

 

X2 - studento savarankiško darbo vertinimas. Paprastai X2 yra praktinio darbo įvertinimas, 

įrodantis IB studentų kompetencijas, įgytas praktikos metu. 

 

3.2 Vertinimo priemonių pavyzdžiai 

Nors vertinimo priemonių pasirinkimas sudaro tik nedidelę dalį visų aspektų, į kuriuos reikia 

atsižvelgti organizuojant vertinimą, pateiktų pavyzdžių tikslas yra skatinti daugiamatį studentų 

vertinimą per imitacinių bendrovių vertybes. Šios priemonės apima vertinimo ratą, vertinimo formas, 

kompetencijų aplanką, įgūdžių demonstravimą, mokymosi dienoraštį ir vertinimo pokalbį (Stock, 

Riebenbauer, Winkelbauer 2010, 24–27).  
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3.2.1 Vertinimo ratas 

360 laipsnių grįžtamasis ryšys yra vertinimo rato koncepcijos pagrindas, kuris gali būti naudojamas 

IB kaip įsivertinimo ir išorinio vertinimo priemonė. Naudojant šį instrumentą studentai gali palyginti 

savęs suvokimą ir tai, kaip juos supranta kiti IB komandos nariai (Paradies, Wester & Grevin, 2005, 

92–94). Naudodamiesi šia priemone, studentai gali atpažinti atotrūkius tarp esamo ir siekiamo 

kompetencijos lygio. 12 paveiksle pateiktas vertinimo rato pavyzdys (taip pat šią formą rasite B 

priede): 

 

Paveikslas 12: Imitacinės bendrovės vertinimo ratas 

Šaltinis: Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26. 

Savęs įsivertinimas ir turimų žinių, įgūdžių ir kompetencijų palyginimas su kitų praktikantų pažanga 

yra veiksmingas IB vertinimo metodas. Tokiu būdu stiprinama studentų savivertė ir pasitikėjimas 

savimi. Įvertinę save, praktikantai turi galimybę patikrinti, kaip jų veiklą vertina kolegos. 

3.2.2 Vertinimo forma 

Vertinimo forma yra pagrįsta keturiomis kompetencijų dimensijomis, kurias sudaro profesinės, 

metodinės, socialinės ir asmeninės kompetencijos. Naudojant šią priemonę, praktikantai turėtų 

įvertinti vieni kitų įvairias kompetencijas. Komandos kolegų vertinimas studentams yra sunki 

užduotis. Winter (2008) pastebi, kad jie dažnai pateikia kritiškus atsiliepimus, tačiau nenori vertinti 

balais. Tačiau dėl intensyvaus tarpusavio bendradarbiavimo IB studentai dažnai turi geresnes sąlygas 

įvertinti savo kolegų rezultatus nei dėstytojas (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26). C ir D 

prieduose galite rasti vertinimo formų pasiūlymus. 
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3.2.3 Kompetencijų aplankas 

Literatūroje (Bräuer, 2007; Winter 2010; Häcker, 2011b; Bauer & Baumgartner, 2012) pateikiama 

daug įvairių tipų kompetencijų aplankų, kurių tarpusavio ryšys vis dar neaiškus. Stock, Riebenbauer 

ir Winkelbauer (2010, 26) teigia, kad kompetencijų aplanke turėtų būti aprašytas besimokinančių 

mokymosi ir darbo procesas, patirtis ir pasiekimai, pasiekti darbo IB metu. Aplanko sukūrimas 

apibūdinamas trimis esminiais veiksmais: kaupimo, atrankos ir refleksijos (Belgrad & Burke & 

Fogarty, 2008). Taigi, kompetencijų aplankas atspindi ilgesnio laikotarpio mokymosi pažangą ir 

leidžia palyginti studentų darbus. Atsižvelgiant į tai, kad aplanko sąvoka dažnai naudojama darbo IB 

metu, šias aplanko ypatybes reikia išaiškinti ir aptarti su studentais (Häcker 2011a, 132; Winter 2010, 

10–13): 

● Konkretus tikslas, kuriam naudojamas aplankas (pvz., darbo aplankas, įsidarbinimo aplankas, 

plėtros aplankas, prezentacijos aplankas, egzamino aplankas). 

● Specifinės kvalifikacijos, kurioms pademonstruoti naudojamas aplankas (pvz., žiniasklaidos, 

kalbų ar kompetencijų aplankai). 

● Aplanko turinys ir sritys (pvz., įvairūs dalykai, tokie kaip vokiečių kalba, anglų kalba, 

buhalterinė apskaita ar net visos mokymo institucijos plėtra). 

● Aplanko laikotarpis (pvz., projekto aplankas, metinis aplankas,  konkretaus laikotarpio 

aplankas). 

● Aplanko formatas ar priemonė, su kuria jis buvo sukurtas (pvz., el. aplankas ar mokymo 

forma, susijusi su aplanku, pavyzdžiui, projekto aplankas). 

Kaip matote, yra daug įvairių aplankų rūšių. Aukštųjų mokyklų IB aplankuose yra įvairių studentų 

darbų pavyzdžių, pvz., žinių ir įgūdžių taikymo dienoraštis, asmeniniai mokymosi tikslai, apmąstymų 

užrašai ir darbuotojų asmeninio pirkimo dokumentai (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26).  

Graco universiteto imitacinėse bendrovėse į kompetencijų aplanką įeina: 

● Įsidarbinimo dokumentai. 

● Dirbtos darbo valandos: data, laikas, darbo aprašymas, nuotaika (alternatyva: IB dienoraštis 

su darbo laiku). 

● Studento geriausių trijų individualių darbų dokumentacija. 

● Asmeninio pirkimo ir apmokėjimo  dokumentai. 

● Studento semestro tikslas. 

● Atskirų padalinių veiklos planavimo dokumentai, 

● Refleksijos. 
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Kiti dokumentai gali būti įtraukti, atsižvelgiant į didaktinius tikslus (pvz., apsilankymų kitose IB 

ataskaitos arba savo IB darbų planavimas pagal dėstytojų parengtas gaires). 

3.2.4 Įgūdžių demonstravimas 

Įgūdžių demonstravimo metodą pritaikė Suomijos nacionalinė švietimo taryba (Räkköläinen & 

Ecclestone, 2005), Čia studentai demonstruoja savo profesinius įgūdžius atitinkamoje darbo vietoje. 

Jie parodo, kaip patobulėjo ir pateikia savo mokymosi rezultatus. Profesinių įgūdžių demonstravimo 

IB pavyzdžiai gali būti derybų vedimas, prisistatymai mugėse, IB pristatymas svečiui ar verslo 

partneriui, IB darbuotojų susirinkimo moderavimas, kontrolinių ataskaitų aptarimas arba metinės 

finansinės ataskaitos pristatymas. Įgūdžių demonstravimas yra puiki galimybė semestro metu stebėti 

studentų veiklos rezultatus ir jų raidą. Šį išorinį vertinimą gali atlikti dėstytojai, partneriai ar kiti 

studentai (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 27).  

Konkretūs įgūdžių demonstravimo laikotarpiai gali būti renginių, reguliarių darbuotojų susitikimų 

metu arba tiesiog stebint studentus darbo vietoje. Semestro metu organizuojami reguliarūs 

susitikimai su studentais. Juose aptariami kasdienio IB darbo aspektai (iš pedagoginės ar verslo 

perspektyvos). Kai kurie įgūdžiai puikiai tinka jų demonstravimui IB susitikimuose. Vienas studentas 

prisiima moderatoriaus vaidmenį ir būna atsakingas už susitikimo organizavimą, veiklų 

įgyvendinimą pagal darbotvarkę ir skirtingų temų aptarimo moderavimą. Kitas įgūdžių 

demonstravimo pavyzdys, kurį galima stebėti susitikimo metu, yra kelių skyrių vadovų pranešimai. 

Jie pateikia trumpą savaitės ataskaitą, kurioje paaiškina skyriaus veiklos tikslą, numatytas užduotis, 

konkrečią naudą, kurią gauna kiekvienas praktikantas, ir tai, kaip jie galėtų panaudoti šią patirtį 

būsimai veiklai. Jie taip pat aptaria iššūkius, su kuriais susidūrė, ir būdus, kaip planuoja šiuos iššūkius 

spręsti ateinančią savaitę. IB dėstytojai ir kiti susitikimo dalyviai (pagal susitarimą) gali įvertinti 

pristatymus ir pateikti atsiliepimus pranešėjams. Įgūdžių demonstravimas turi būti vertinamas pagal 

iš anksto nustatytus kriterijus, pvz. argumentų tikslumas ir efektyvumas arba samprotavimų 

savarankiškumas ir originalumas. 

3.2.5 Vertinimo pokalbis 

Vertinimo pokalbis grindžiamas valdymo pagal tikslus koncepcija ir paprastai organizuojamas du 

kartus. Pirmasis pokalbis vyksta IB semestro pradžioje, aptariant su studentais jų mokymosi tikslus, 

taip pat atitinkamos IB srities/ padalinio tikslus, kas paprastai reikalauja IB vadovybės ir kitų kolegų 

įsitraukimo. Tai lemia didesnę studentų motyvaciją ir suteikia jiems galimybę dirbti savarankiškai ir 

patiems priimti sprendimus. Antrasis pokalbis organizuojamas semestro pabaigoje, kuomet studentai 

apmąsto tokius dalykus kaip asmeninis mokymosi procesas ir tikslų pasiekimas. Taip pat su IB 

dėstytoju gali būti aptartos stiprybės ir silpnybės ir tolesnės kompetencijų ugdymo galimybės (Stock, 

Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 27). 
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4 Geriausios praktikos ir iniciatyvos 

Imitacinės bendrovės metodas yra labai lankstus. Yra daug įvairių galimų tikslinių grupių ir 

didaktinių tikslų, į kuriuos reikia sutelkti dėmesį - pradedant komandinio darbo patirtimi ar 

specifinėmis profesinėmis kompetencijomis ir baigiant verslumo ugdymu plačiąja prasme. Dėl šios 

įvairovės neįmanoma nustatyti vieno geriausio sprendimo. Todėl pristatomi aukštųjų mokyklų 

imitacinių bendrovių geriausios praktikos pavyzdžiai, skirti įkvėpti tuos, kurie siekia įgyvendinti IB 

metodą savo aukštojo mokslo įstaigoje. 

4.1 Geriausios praktikos pavyzdys – Imitacinį bendrovė „eXpand International 

Consultancy GmbH“ (Gracas) 

Graco universitete verslo švietimo ir plėtros departamentas šiuo metu yra įkūręs dvi imitacines 

bendroves, kuriose mokosi verslo švietimo ir plėtros magistro programos studentai: 

● KFUNIline WeiterbildungsGmbH, 1996 metais įkūrė Michaela Stock. IB rinkoje siūlomi 

produktai: seminarai ir mokymai. 

● eXpand International Consultancy GmbH, 2004 m. įkūrė Elisabeth Riebenbauer. IB rinkoje 

siūlomi produktai: konsultavimo paslaugos. 

Verslo švietimo ir plėtros departamentas turi daugiau nei 20 metų patirties dėstant ir tiriant verslo 

imitacijas. Per šį laikotarpį daugiau nei 1000 studentų dalyvavo šioje konkrečioje mokymosi 

programoje. Departamento nariai prisidėjo prie daugelio praktinių ir mokslinių tyrimų projektų, 

susijusių su verslo imitacijų mokymo ir mokymosi aplinka (taip pat glaudžiai bendradarbiaudami su 

Austrijos imitacinių bendrovių centru, ACT). 

Verslo švietimo ir plėtros departamento tikslas – parengti kvalifikuotus studentus dirbti mokyklose 

ir mokymo centruose, taip pat verslo ir ekonomikos srityse. Departamentas valdo dvi IB, siekdamas 

pasiūlyti į praktiką orientuotą išsilavinimą ir optimaliai paruošti savo studentus tapti su ekonomika 

susijusių dalykų mokytojais. Taigi, šios imitacinės bendrovės tarnauja ir kaip naujoviška mokymosi 

priemonė studentams ir IB, kaip verslo, valdymui. 

Šiame skyriuje yra išsamiai išnagrinėta viena iš dviejų Graco universiteto IB - „eXpand International 

Consultancy GmbH“ (trumpiau - „eXpand“). Analizuojama IB struktūra, procesai, prioritetai ir įvykiai 

bei kasmetinė IB veikla. „eXpand“ yra viena iš pirmaujančių konsultavimo ir rinkos tyrimo paslaugų 

tiekėjų nacionalinėje IB rinkoje. IB veikla susijusi su verslo aplinkos analize, rinkodaros strategija, 

socialine žiniasklaida ir elektroniniu verslu. (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 61–65). 
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Praktinis pavyzdys – Graco universiteto kurso „Imitacinė bendrovė“ programa 

Kurso aprašymas: 
Imitacinėje bendrovėje mokymo tikslais modeliuojamas verslas. Studentai dirba ir mokosi imitacinėje bendrovėje, siekdami dvigubų 
tikslų - kaip imitacinės bendrovės darbuotojai ir studentai. Jie aktyviai dalyvauja nacionalinėje ir tarptautinėje imitacinių bendrovių 
rinkoje, įgydami praktinės patirties apie mikro- ir makro- aplinkas verslo ir pedagoginiu požiūriu.  
 

Kurso tikslai: 
Imitacinė bendrovė yra sudėtinio mokymosi, orientuoto į veiksmą, galimybė, leidžianti patirti, plėtoti ir apmąstyti mikro- ir makro- 
ekonomines struktūras bei procesus. Studentai raginami į imitacinę bendrovę pažvelgti iš trijų skirtingų perspektyvų: kaip 
besimokantieji, matydami Imitacinę bendrovę kaip mokymosi vietą; kaip įmonės darbuotojai, taikantys teorines žinias verslo aplinkoje, 
ir kaip būsimi mokytojai, studijuojantys šio modelio kūrimą ir įgyvendinimą. Aktyviai dalyvaudami Imitacinės bendrovės veikloje, 
studentai įgyja kompetencijų sprendimų priėmimo ir atsakomybės srityje, lavina savo profesinius, socialinius, metodinius ir asmeninius 
įgūdžius.  
 

Mokymo ir mokymosi metodai: 
Į imitacinės bendrovės veiklą yra įtraukti įvairūs į praktiką orientuoti mokymo ir mokymosi metodai, taip pat moderavimas, diskusija, 
pristatymas, „World Café“.  
 

Naujosios komunikacijos ir žiniasklaidos priemonės: 
El. aplankas, bendrai sukurtas veiklos vadovas (wiki), internetinė svetainė, internetinė parduotuvė, nuotolinė konferencija 
 
Reikalavimai: 

Vertinimo komponentai Koeficientas 
Susirinkimai (įsitraukimas, prezentacijos)  10% 
Savarankiškas darbas imitacinės bendrovės skyriuose/procesai 20% 
Atitinkamos literatūros ir imitacinės bendrovės kaip mokymosi ir mokymo metodo aptarimas ir diskusijos 20% 
Vizitas į profesinio mokymo įstaigą 10% 
Įgūdžių demostravimas 20% 
Kompetencijų aplankas 20% 

 
Įsivertinimas ir išorinis kompetencijų vertinimas grindžiamas įvairiais vertinimo metodais (komandos narių, darbuotojų, vadovybės 
vertinimu). 
 

Lankomumas: 
Privalomas dalyvavimas visuose grupės/darbuotojų susirinkimuose. (Vieną susirinkimą galima praleisti, jei studentai kreipėsi dėl 
atostogų ir jos jiems buvo suteiktos). 
Lankstus laiko planavimas atliekant užduotis imitacinės bendrovės biure, atsižvelgiant į IB užduotis. 
 
Turinys: 

Data Trukmė (a. k.) Turinys  

1 susirinkimas 4 a.k . Bendrieji susitarimai. Imitacinė bendrovė kaip mokymo ir mokymosi metodas 

 

2 susirinkimas 4 a. k. Rinka, IB verslo planas  
3 susirinkimas 4 a. k. Verslo valdymo temos 
4 susirinkimas 4 a. k. Pedagoginės temos 
5 susirinkimas 4 a. k. Verslo valdymo temos 
6 susirinkimas 4 a. k. Pedagoginės temos 
7 susirinkimas 4 a. k. Verslo valdymo temos 
8 susirinkimas 4 a. k. Pedagoginės temos 
9 susirinkimas 4 a. k. Verslo valdymo + pedagoginės temos 
10 susirinkimas 4 a. k. Baigiamųjų darbų pristatymai  

 
1 a. k. trukmė yra 45 minutės. 
 

Rekomenduojama mokslinė literatūra: 
• Berchtold, Stephan; Stock, Michaela (2006): Wo ist das Denken im handlungsorientierten Unterricht, in: bwp@ Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik – online, Nr. 10,  http://www.bwpat.de/ (March 2020), 1–17 
• Berchtold, Stephan; Stock, Michaela (2005): 10 Jahre Übungsfirmenarbeit an der Universität Graz - Zeit für Reflexion und Vorstellung 

eines Modells, in: Schweizerische Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen, 99(3), , 120–134 
• Riebenbauer, Elisabeth (2007): Accounting in der Übungsfirma – ein internationaler Vergleich der Übungsfirma in Österreich mit den 

Übungsfirmen in Deutschland und Italien sowie den Virtual Enterprises in den Vereinigten Staaten, Dissertation 
• Tramm, Tade; Gramlinger, Franz (2006): Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit, 

in: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Nr. 10, http://www.bwpat.de/ (March 2020), 1–21 

Paveikslas 13: Graco universiteto kurso „Imitacinė bendrovė“ programa. 

Versta iš: Department for Business Education and Development, 2020. 

http://www.bwpat.de/
http://www.bwpat.de/
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13 paveiksle parodyta IB kurso programa, atskleidžianti pagrindinius aspektus. Studentai, kurie 

mokosi ir dirba IB, gali naudotis biuru 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Be to, 

kiekvieną savaitę vyksta trijų valandų susirinkimai, kuriuose aptariamos pedagoginės ir verslo temos. 

Pedagoginiuose susitikimuose analizuojami mokytojo vaidmenys ir užduotys, pvz. IB metų 

planavimas, modeliavimas ar vertinimas. Taip pat aptariama studentų patirtis kitose mokymo 

institucijos imitacinėse bendrovėse. 

IB veikla yra pagrįsta visuotinio kokybės valdymo principais visuose procesuose ir skyriuose. Tokiu 

būdu sukurtas pagrindas tolesnei IB plėtrai. Taigi, studentai teikia pasiūlymus dėl nuolatinio veiklos 

tobulinimo (po vieną pasiūlymą kiekvienoje IB veiklos srityje, po vieną per mėnesį). Iš IB darbuotojų 

reikalaujama priimti į tikslą orientuotus sprendimus ir juos įgyvendinti. Vadovaudamiesi IB misijos 

nuostatomis, studentai nustato tikslus ir sudaro jų sąrašus, t, y dokumentą, kuriame planuoja savo 

veiksmus. Pasiekę tikslus, jie analizuoja rezultatus ir tobulina procesus. Kurso pabaigoje jie 

suformuoja kompetencijų aplankus, pateikdami ataskaitą apie mokymosi rezultatus. Kas mėnesį 

pateikiamos verslo veiklos ataskaitos, kas pusmetį sudaromos tarpinės ar metinės finansinės 

ataskaitos. IB darbuotojai teikia didelę reikšmę gerai suplanuotam darbų perdavimo procesui kito 

semestro studentams. Šioje mokymosi ir darbo aplinkoje svarbu naudoti išmaniąsias technologijas. 

Tad tinklalapis ir internetinė parduotuvė yra pagrindinė kasdienės IB prekybos dalis. 

4.1.1 „eXpand International Consultancy GmbH“ struktūra 

„eXpand International Consultancy GmbH“ sudaro trys procesai: konsultavimas ir pardavimas, 

mokymosi vieta ir valdymas (žr. „eXpand“ verslo planą 2019, 5). Įkurti trys padaliniai: rinkodaros, 

kontrolės bei aprūpinimo ir apskaitos. 14 paveiksle pavaizduota skirtingų procesų ir padalinių 

struktūra ir sąveika.  

 

Paveikslas14: Procesų ir padalinių sąveika 

Šaltinis: eXpand International Consultancy GmbH, 2019, 5. 
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Procesas „Mokymosi taškas“ suteikia pridėtinės vertės mokymosi turiniui, o „Konsultacijos“ - 

pridėtinę vertę „eXpand“ verslo turiniui. „Valdymo“ procesas svarbus tiek mokymosi, tiek verslo 

pusei. Trys padaliniai palaiko pridėtinės vertės procesus ir svariai prisideda siekiant veiklos ir 

pedagoginių tikslų (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 63–64): 

Konsultacijos ir pardavimai. Šio proceso tikslas - palaikyti ryšį su klientais ir patenkinti klientų 

poreikius, susijusius su siūlomų produktų pardavimu. Pagrindinės pareigos yra gaunamų užsakymų 

tvarkymas (t. y. užsakymo patvirtinimas, sąskaitos faktūros išrašymas), produktų asortimento 

formavimas ir atnaujinimas, atsižvelgiant į klientų poreikius ir tolesnis produktų pristatymo 

organizavimas. Šio proceso darbuotojai stengiasi pažinti pokyčius rinkoje, būti lankstūs kintantiems 

klientų poreikiams ir pateikti naujausius produktus. Šio proceso rezultatas yra du produktai - rinkos 

tyrimai ir konsultavimo paslaugos.  

Mokymosi taškas. Šiame procese didžiausias dėmesys skiriamas mokymo turinio vertės didinimui 

vykdant veiklą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje (pvz., mėnesinis darbo užmokestis) ir tobulinant 

organizacinius procesus. Pagrindinis Mokymosi taško tikslas yra užtikrinti maksimalų mokymosi 

procesų rezultatą. Todėl IB darbuotojai vadovaujasi refleksija grįstu mokymu, nustatant IB mokytojo 

vaidmenį ir galvojant apie savo mokymosi ir tobulėjimo procesą „eXpand“. Todėl Mokymosi taškas 

įpareigoja IB darbuotojus kurti grįžtamojo ryšio metodus, nes jie yra atsakingi už tarpusavio ir savęs 

vertinimą semestro pabaigoje, taip pat už kitame semestre dirbsiančių studentų atrankos dokumentų 

priimant į darbą vertinimą. 

Apskaita. Apskaitos padalinys yra atsakingas už visą finansinę veiklą, įskaitant kasdienę buhalteriją 

tvarkant gaunamas ir siunčiamas sąskaitas faktūras, banko sąskaitų išrašus, mokėjimų priminimus, 

apskaičiuojant ir mokant darbo užmokestį, pelno mokestį ir pridėtinės vertės mokestį. Be to, šis 

padalinys rengia ir pateikia mėnesio pajamų ir išlaidų bei kt. ataskaitas, taip pat tarpinę/metinę 

finansinę ataskaitą semestro pabaigoje. Taip pat apskaitos komanda yra atsakinga už bendravimą su 

mokesčių inspekcija ir su darbuotojų draudimu susijusių užduočių tvarkymą. 

Rinkodara. Rinkodaros padalinys yra atsakingas už įmonės dizainą ir komunikaciją, viešųjų ryšių 

valdymą bei IB rinkodaros strategijas. Be to, skyrius koordinuoja esamų klientų pasiūlymus ir 

poreikius bei siekia pritraukti naujų klientų. Rinkodaros padalinio darbuotojai palaiko nuolatinius 

ryšius su rėmėjais ir kitais verslo partneriais. Dar viena svarbi šio skyriaus užduotis yra atnaujinti 

„eXpand“ interneto svetainę ir surengti informacinį vakarą naujiems kito semestro IB studentams. 

Kontrolė ir aprūpinimas. Kontrolės ir aprūpinimo padalinys yra įmonės širdis, nes jis yra susijęs su 

kiekvienu skyriumi/procesu. Jo pagrindinės užduotys yra atsakomybė už „eXpand“ modeliavimą ir IB 

rinkos stebėjimas. Tai reiškia, kad darbuotojai stebi IB rinką ir aprūpina IB reikalingomis prekėmis, 

paslaugomis. Taigi, jie vykdo pirkimus ir imituoja išlaidas, susijusias su IB modeliu. Kadangi ne 

kiekvieną produktą galima įsigyti IB rinkoje (pvz., telekomunikacijos, nuomos paslaugos), kartais 
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reikia tai imituoti (tačiau imitavimas turėtų būti atliekamas tik tuo atveju, jei reikiamo 

produkto/paslaugos nėra IB rinkoje). Be to, šis skyrius paskirsto gaunamus laiškus ir el. laiškus 

kitiems padaliniams, atnaujina verslo planą. Galiausiai jis yra techninis IB rėmėjas ir yra atsakingas 

už tinkamai veikiančią techninę įrangą ir biuro veiklos organizavimą. 

4.1.2 Vidiniai procesai ir ryškiausi semestro momentai 

Vadovaujantis IB „eXpand“ verslo planu (2019, 8), „eXpand International Consultancy GmbH“ yra 

daug skirtingų vidinių procesų. 15 paveiksle parodyta padalinių ir procesų ryšiai, atskleidžiama, kaip 

vyksta komunikacija ir suteikiama informacija. 

 

Paveikslas 15: Vidinių procesų apžvalga 

šaltinis: eXpand International Consultancy GmbH, 2019, 8. 

Be įprasto darbo imitacinėje bendrovėje per semestrą vykstantys renginiai ir projektai sudaro sąlygas 

studentams atlikti dar sudėtingesnes mokymosi užduotis. Kaip rodo patirtis, svarbiausi įvykiai per 

semestrus keičiasi. Po įkūrimo 2004 metais „EXpand“ darbuotojai sukūrė pirmuosius IB procesų 

aprašymus ir organizavo diskusijų ir mokymo dienas su verslo ekspertais. Kitu svarbiu įvykiu tapo 

pasirengimas Niujorko mugei, į kurią 2006 metais pavasarį vyko 14 IB studentų. 2014 metais 

„EXpand“ ir „KFUNIline“ darbuotojai dalyvavo IB mugėje Esene (Vokietija), o 2018 metais - Europos 

prekybos mugėje Dornbirne (Austrija). Svarbiausi 2019 ir 2020 m. renginiai buvo nuotolinių 

prekybos dienų, konferencijų organizavimas, kuriuose kitos IB dalyvavo nuotoliniu būdu. Kiekviena 

IB pristato savo įmonę ir produktus, o po trumpos diskusijos su kitais dalyviais prasideda prekyba 
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internetinėje parduotuvėje. Kiekvieną semestrą „eXpand“ ir „KFUNIline“ studentai organizuoja vizitą 

į imitacinę bendrovę „World Café“. Padalinių vadovai atstovauja savo skyriams, rūpinasi susitikimu ir 

ant stalo maketuoja įmonę pristatantį plakatą. Tada plakatas aptariamas mažesnėse grupėse, 

studentai užrašo savo idėjas ant plakato, kad vadovų grupę paskatintų tolesnėms diskusijoms. 

Taikydami šį metodą, studentai kuria ir aptaria naujas idėjas, mokosi vieni iš kitų ir atranda ryšius 

tarp skirtingų padalinių. 

4.1.3 IB metinis veiklos procesas 

Darbas IB prasideda nuo metinio planavimo, kurio rėmus apibrėžia dėstytojas,  Jis apima mokymosi 

ir verslo veiklos prioritetus, taip pat strateginius ir operatyvinius tikslus. Pirmasis studentų žingsnis 

yra įsidarbinimo procesas. Studentai rengia motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus bei įvardija 

prioritetinius skyrius ir pareigas, kurias norėtų užimti. Po to dėstytojas paskirsto studentus į 

padalinius, atsižvelgdamas į jų prioritetus, individualias stiprybes bei silpnybes. 

Kitas žingsnis - praėjusio semestro studentų prisistatymas ir jų atliktų darbų, užduočių 

demonstravimas bei darbų perdavimas naujiems konkretaus skyriaus studentams. Pavyzdžiui, 

ankstesnio apskaitos skyriaus studentai rodo mokėjimo operacijas ir užsakymus, kad nauji studentai 

susipažintų su savo naujomis užduotimis. Pirmosiomis savaitėmis nauji darbuotojai susipažįsta su 

procesais ir užduotimis. Šiame etape labai naudingas padalinių veiklos vadovas, nes jame studentai 

randa pagrindinius kiekvieno skyriaus tikslus ir aprašytus procesus. Medžiaga visada atnaujinama. 

Po susipažinimo studentai atlieka kasdienines užduotis: savarankiškai tvarko įmonės bylas, rūpinasi 

produktų asortimento atnaujinimu, formuoja rinkodaros priemones, apdoroja gautus užsakymus, 

veda darbo užmokesčio apskaitą, atlieka mokėjimo operacijas, prižiūri internetinę parduotuvę ir 

atlieka daug kitų darbų. Siekdama išlaikyti aukštu IB procesų standartus, „eXpand International 

Consultancy GmbH“ reguliariai rengia darbuotojų susirinkimus, kuriuose aptaria strateginius 

klausimus ir kasdienes verslo veiklas (atnaujinamus darbus, ataskaitas, naujus projektus ir 

prioritetus). 

Be kasdieninio darbo, labai svarbi studentų užduotis -nustatyti prioritetus ir pagal juos organizuoti 

veiksmus. Šie prioritetai gali apimti vieną ar daugiau padalinių ar net visą imitacinę bendrovę. 

Pavyzdžiui, organizuojant nuotolinės prekybos dieną, studentų prioritetas buvo sukurti internetinį 

vertinimo įrankį ir atnaujinti verslo planą ir dar kitos užduotys. Studentai savo patirtį įrašo į 

elektroninė kompetencijų aplanką. Tai yra viena iš vertinimo dalių šalia kasdienės veiklos rezultatų 

vertinimo, kolegų vertinimo ir pačių įsivertinimo. 

. 
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4.2 Geriausios praktikos pavyzdys Vilniaus kolegijoje 

Vilniaus kolegijoje verslo vadybos fakultete studentai turi šešių ar devynių savaičių praktiką IB. 

Studentai yra skirtingi, nes į kursus yra įtraukiami nuolatinių ir sesijinių (pusę užsiėmimų vykdomi 

„Moodle“ sistemoje) studentai. Be to, IB veikloje dalyvavo išorės asmenys. Pagal ES struktūrinių fondų 

projektą (nacionalinis lygmuo) Lietuvos darbo birža siuntė dalyvius atlikti praktiką IB Vilniaus 

kolegijoje. Grupė mokinių iš užsienio švietimo įstaigos (Italija, Kalabrijos regionas, profesinės 

mokyklos lygis) tris savaites mokėsi ir dirbo IB pagal Leonardo da Vinči projektą, kuris truko keletą 

metų. Nauja grupė turi skirtingas praktikos valandas imitacinėje bendrovėje, bet kiekvieną kartą 

studentai pereina per keturis pagrindinius skyrius: žmogiškųjų išteklių, pardavimo ir rinkodaros, 

pirkimo ir apskaitos. 

Besimokantiesiems skiriamos ir individualios užduotus: (1) Studentai turi parengti lyginamąją IB ir 

tikrosios įmonės analizę pagal kiekvieno skyriaus organizacines struktūras ir funkcijas. (2) Studentai 

turi pasirinkti vieną poziciją ir pristatyti pareigybės aprašymą. Kai kurie studentai jau turėjo tam tikrą 

darbo patirtį įmonėje, todėl jie dalinasi savo patirtimi, ją pristato ir gali praleisti kai kuriuos 

užsiėmimus  konkrečiuose IB skyriuose. 

Kiekvienais metais Vilniaus kolegijos IB yra pagrindiniai studentų tarptautinės praktinės 

konferencijos organizatoriai. Studentai rengia pristatymus ir straipsnius pagal IB temas. Be to, viena 

IB dalyvavo konkurse „Global Business Challenge“, Niujorke, kur studentai susitiko su kolegomis iš 

JAV, Kinijos, Brazilijos, Austrijos, Italijos, Lietuvos ir turėjo paruošti užduotis tarptautinėse grupėse, 

sudarytose iš vieno atstovo iš vienos šalies. IB taip pat dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse 

prekybos mugėse, kai studentai apipavidalina įmonės stendą, jame pristatydami savo produktus. 

Praktika IB yra integruota į skirtingus studijų modulius skirtingose programose, todėl egzistuoja 

studentų, lankančių IB, įvairovė. Studijų programos (moduliai) apima: Tarptautinio verslo 

specializacija Pardavimas ir logistika (inovacijos ir naujų produktų kūrimas), Prekybos valdymas 

(Verslumas), Reklamos valdymas (Verslumas), Turizmo valdymas (Turizmo produktų pardavimas) 

ir Biuro administravimas (Renginių valdymas) . 

4.3 Geriausios praktikos pavyzdys Pavijos universitete 

Atsižvelgdamas į ankstesnę patirtį, Pavijos universitetas bendradarbiavo su Bolonijos universitetu 

pagal programą „Simulimpresa“. Tikslas - ugdyti tiesiogines žinias apie įmonės veiklą, realiai 

atkartojant įmonės veiklos būdą, įtraukiant studentus į mokymosi procesą ir įtvirtinti tas žinias, 

kurios nagrinėjamos verslo studijų kursuose, pereinant nuo tik teorinio mokymosi prie konkretaus ir 

aktyvaus veikimo. Reikia pabrėžti, kad Pavijos universiteto IB kursas įtrauktas į oficialias studijų 

programas ir vykdomas nuo 2001 metų. Naudojant verslo modeliavimą, studentas tampa aktyvia ir 

atsakinga virtualios įmonės valdymo ir veiklos dalimi. Šiai veiklai vykdyti Ekonomikos, vadybos ir 
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statistikos mokykloje yra skirta erdvė, kurioje materialiai atkartojamos tipinės organizacinės įmonės 

funkcijos. Tai leidžia studentams ugdyti verslo santykių įgūdžius, sumažinti atotrūkį įsidarbinant, 

pagerinti elgesio įgūdžius, požiūrį ir vaidmenis bei įgyti naujų žinių, kurios gali būti panaudotos 

vėlesniuose studijų etapuose. 

Šis kursas patenka į platesnę „Simulimpresa“ programą, kurios tikslas - skatinti mokymą vadybos, 

turizmo ir pramonės srityse, įgyjant patirties imituojamose darbo situacijose ir suteikiant 

besimokantiesiems profesinių įgūdžių aukščiau paminėtose srityse. Teigiami eksperimento rezultatai 

išryškėjo 1994–1995 metais, kai jis sulaukė didelio susidomėjimo tiek regioniniu, tiek nacionaliniu 

lygiu. Šiuo metu Italijos imituojamų įmonių tinklas apima daugybę viešųjų ir privačiųjų mokymo 

įstaigų. 

„Simulimpresa“ programos IB pavyzdys yra Perting S.r.l. (EUROPEN identifikacijos kodas IT01-PER). 

Tai yra bendrovė, orientuota į vertingas rinkos galimybes, t. y. į ekonominių ir informacinių paslaugų 

komercializavimą. Bendrovė vadovaujasi nuolatine informacinių, ekonominių bei inovacinių 

elementų integracija. Tai pirmoji imitacinė įmonė, įkurta Italijos universitete,  nuo 2001–2002 mokslo 

metų pradėjusi veiklą Bolonijos universitete, įtraukianti verslo ir ekonomikos disciplinų studentus. 

Paskutinė IB patirtis (2018–2019 metai) Buvo susijusi su dviem startuoliais (IB): 

● „Future Energy“ - (Identifikacijos kodas IT01 FTE). Veikla: projektų valdymas ir prekyba 

energijos taupymo produktais (22 studentai, 1 dėstytojas, 1 koordinatorius, 1 verslo 

mentorius - įmonė „Apollon“ - „Cesena FC Italy“, www.apollon.it; koordinatorius D. Gualdi; 

dėstytojas M. Bianchi). 

● Smart Light Culture - (Identifikacijos kodas IT01-SLC). Veikla: kultūros paveldo apšvietimas 

muziejai, archeologinių vietų ekspozicijos, istorinės patalpos, (22 mokiniai, 1 dėstytojas, 1 

koordinatorius, 1 verslo mentorius – įmonė „Ghisamestieri Green Way of Light“-Specchia-LE 

Italy www.ghisamestieri.it; koordinatorius D. Gualdi; dėstytojas G. Paganelli). 

Pažymėtina tai, kad IB veikloje dalyvauja dvi verslo įmonės, kurios prisideda prie imitacinio verslo 

plėtros ir dalinasi praktine savo patirtimi. Įmonių įsitraukimas gali būti laikomas priemone, 

užtikrinančia IB veiklos tvarumą. 
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5 Perspektyvos ir apibendrinimas 

Šio vadovo tikslas buvo suteikti moksliniais tyrimais pagrįstą įžvalgą apie daugialypį imitacinės 

bendrovės mokymo ir mokymosi metodą ir įkvėpti aukštųjų mokyklų dėstytojus įgyvendinti IB kaip 

mokymo ir mokymosi priemonę. IB metodas turi ilgą (ir sėkmingą) istoriją, tačiau nėra pasenęs. Ypač 

skaitmeninimo ir skaitmeninės transformacijos srityje (Matt & Hess & Benlian, 2015), šis metodas 

turi didelį potencialą. Erpenbeck & Sauter (2013) daro išvadą, kad visą mokymąsi mokykloje užvaldo 

mokymasis darbo procese. Todėl didaktinės-metodinės koncepcijos, pvz., į veiksmą orientuotas 

mokymasis, taigi ir IB metodas, tebėra labai svarbus (Riebenbauer, Stock & Dreisiebner, 2018, 9–10). 

Tarptautinis IB tinklas mano, kad skaitmeninių kompetencijų įgijimas yra labai svarbus. IB imituoja 

realią prekybą. Todėl prekiaujant tarptautinėje IB rinkoje naudojama programinė įranga ir 

internetinės apskaitos, bankininkystės, mokesčių, gabenimo ir akcizų programos, kad studentai 

susipažintų su technologijų naudojimu įmonės veikloje ir tuo pačiu lavintų savo IT įgūdžius (PEN  

Worldwide, 2020d, 10). Ypač COVID-19 pandemijos metu vis didesnę reikšmę įgijo nuotoliniai 

renginiai (pvz., internetinės IB prekybos mugės) ir darbas nuotoliniu būdu už IB biurų ribų, 

bendradarbiaujant skaitmeniniu būdu. 

IB, kaip verslo modeliavimo metodo, pagrindinis tikslas yra sukurti supaprastintą realybės vaizdą, 

kad studentai galėtų mokytis. Tai įmanoma sumažinus procesus iki esminių, pakeičiant arba 

pabrėžiant tam tikrus modelio aspektus. Galimi veiklos akcentai yra pvz., sutelkti dėmesį į išorės 

įmonių apskaitos įgyvendinimą, komunikacijos politikos priemonių kūrimą arba į skaitmeninimo 

aspektus. Skaitmeninis IB modelis taip pat kelia daug klausimų, nes skaitmeninimas prasideda 

išsiaiškinus kaip jis keičia ir tikrą įmonę. Tačiau ši skaitmeninė transformacija neapsiriboja vien 

technologijų naudojimu, ji apima vertės kūrimo proceso pasikeitimą, pavyzdžiui, dėl naujų verslo 

modelių, taip pat apima  struktūrinius pokyčius, pavyzdžiui, susijusius su organizacine struktūra ir 

valdymu. Esminius dalinius jo aspektus galima vizualizuoti verslo procesų modeliavimo sistemoje. Jei 

skaitmeninimas vis labiau bus įtrauktas į IB mokymosi procesus, akivaizdu, kad pirmiausia reikia 

apsvarstyti verslo procesus įmonės lygiu. Tokiu būdu galima rasti skaitmeninimo potencialą ir toliau 

plėtoti atitinkamos IB veiklos modelį (Riebenbauer, Dreisiebner & Stock, 2018, 10). 

Atsižvelgiant į šias įžvalgas, imitacinės bendrovės metodas išlieka labai svarbus XXI amžiaus švietimo 

aplinkoje. Be to, jo, kaip į veiksmus orientuoto ir į kompetenciją orientuoto mokymo ir mokymosi 

metodo, potencialas netgi didėja, atsižvelgiant į būsimos darbo aplinkos nepastovumą, sudėtingumą 

ir neapibrėžtumą. 
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Priedai 

Priedas A IB terminų žodynėlis aukštojo mokslo kontekste 

Imitacinės bendrovės praktikantai 

-  yra savo įmonių „darbuotojai“ ar „vadovai“ ir 
dirba komandose. 

- dirba kiekviename arba specifiniame IB 
skyriuje, pvz.: Finansų ir Pirkimo, 
Administravimo ir Žmogiškųjų išteklių, 
Pardavimo ir Rinkodaros ar kituose. 
- vykdo verslo procedūras pagal užduotis ir 

įgyja įgūdžius, reikalingus užtikrinti verslo 

sėkmę.  

Imitacinės bendrovės dėstytojas 

- vaidmuo - darbo vietos patarėjas ar 
konsultantas. 

- teikia pagalbą IB veikloje: motyvuodamas, 
bandydamas ir palaikydamas studentus. Jų 
vaidmuo ir atsakomybė dažnai labai skiriasi nuo 
įprastos mokymosi veiklos.  
- IB veiklos pradžioje vaidina svarbų vaidmenį 

vadovaudamas ir struktūrizuodamas IB veiklą.  
- vėliau vaidmuo keičiasi -pereina į konsultanto, 

patarėjo. 

„PEN Worldwide“ koordinavimo centras 

- pasaulinio IB tinklo pagrindinis 
koordinatorius. 
- jungia imitacines bendroves iš daugiau, kaip 

40 pasaulio šalių. 
- sudaro sąlygas prekiauti su užsienio IB ir 
užmegzti verslo kontaktus  su įvairiomis 

pasaulio šalimis, 
- tikslas: padėti besimokantiesiems išmokti 
valdyti verslą ir įgyti verslumo įgūdžių, 
naudojant patrauklią „mokytis dirbant“ 
imitacinėje bendrovėje metodiką.  

Imitacinė bendrovė 

-koncepciją sukurta „PEN Worldwide“ kartu su 
įvairių šalių nacionaliniais centriniais biurais ir 
universitetais, 

- kiekvienoje IB tinkle esančioje šalyje yra 
įsteigtas nacionalinis centrinis biuras, siekiantis 
išsiaiškinti tos šalies švietimo aplinkos ir 

universitetų poreikius. 
- programa pritaikoma pagal nacionalinius 
švietimo standartus kompetencijų srityje. 
- mokymas pritaikytas skirtingoms tikslinėms 

grupėms, atsižvelgiant į studijuojamą dalyką, 

socialinė, profesinį pasirengimą. 

Nacionalinis centrinis biuras 

- įsteigti šalyse, kurios turi nacionalinį IB tinklą 
- darbuotojai atlieka visas svarbias valstybines 

funkcijas ir paramos verslui procedūras, kurios 
sukuria visapusišką šalies ekonomikos 

modeliavimą. 
- siūlomos tokios paslaugos, kaip virtualioji 
bankininkystė, muitai, mokesčiai, komunalinės 
paslaugos ir paštas, kuriomis, tikėtina, bus 
naudojamasi realiame verslo pasaulyje. 
- jis taip pat atsakingas už IB vadovų rengimą, 
nacionalinę duomenų bazę, bankų sistemą ir 
interneto ryšius tarp šalies ir pasaulinių IB.  

Verslo mentorius 

- įmonė iš realaus verslo pasaulio 
- padeda IB kaip verslo mentorius: teikia 

patarimus ir idėjas dėstytojams ir studentams 
apie verslo procesus ir įmonės valdymą. 

- gali aprūpinti IB  realiais produktais ir 
paslaugomis, kuriuos galima būtų parduoti 
mokymosi IB metu. 
- kai kuriais atvejais, jie dalyvauja studentų 
vertinimo procese. 
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Priedas B Vertinimo ratas 
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Priedas C – Įvertinimo forma 

Vertinimo lapas studentui ........................................  
 

Padalinys/Procesas ……………………………. 

Vertinimas pastabos balas 

Profesinė kompetencija pvz.: 
darbo organizavimas, 
savarankiškumas. 

  

Socialinė kompetencija pvz.: 
gebėjimas susidoroti su kritika, 
aktyvus dalyvavimas darbuotojų 
susirinkimuose, pasirengimas padėti, 
noras bendradarbiauti su kitais. 

  

Asmeninė kompetencija pvz.: 
punktualumas, lojalumas, 
patikimumas,  
lankstumas, tvarkingumas. 

  

Metodinė kompetencija, pvz.: 
informacijos paieška ir tvarkymas, 
strategijų ir metodų naudojimas 
problemoms spręsti  

  

Bendras vertinimas   

 

Priedas D – Įsivertinimo priemonė (pagal „EntreComp“) 

Idėjos ir galimybės 

Esminės 

kompetencijos 

IB veikla Įsivertinimas 

Atradimų 
galimybės 

  

Kūrybiškumas 
 

  

Vizija 
 

  

Idėjų 
vertinimas 

  

Etinis ir tvarus 
mąstymas  

  

Ištekliai 
Esminės 
kompetencijos 

IB veikla  Įsivertinimas 
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Savimonė ir 
savarankiškumas 
 

  

Motyvacija ir 
atkaklumas  

  

Išteklių 
mobilizavimas  

  

Finansinis ir 
ekonominis 
raštingumas 

  

Kitų 
mobilizavimas 

  

Veiksmas 
Esminės 
kompetencijos 

IB veikla Įsivertinimas 

Ėmimasis 
iniciatyvos 
 

  

Planavimas ir 
valdymas  

  

Kova su netikrumu, 
dviprasmiškumu ir 
rizika 

  

 
Bendradarbiavimas 

  

Mokymasis iš 
patirties 

  

 


