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ĮVADAS 
Šis vadovas yra skirtas imitacinių bendrovių (toliau – IB) dėstytojams, studentams ir verslo 

lyderiams, kurie domisi IB ir verslo partnerystėmis. Partnerystės programos gali apimti 

įvairias veiklas: personalo tobulinimą, mokymo programų rengimą, politikos kūrimą, mokymo 

proceso tobulinimą, profesinį orientavimą, mentorystę, konsultavimą, paskatas ir 

apdovanojimus, taip pat gali aprūpinti materialiniais ir finansiniais ištekliais. Partnerystės 

veiklos gali skirtis, tačiau bendras IB ir verslo partnerystės tikslas yra pagerinti ugdymo patirtį. 

Partnerystė galėtų būti apibrėžta kaip vienas kitą palaikantys verslo įmonės ir IB santykiai, kai 

partneriai įsipareigoja siekti konkrečių tikslų ir veiklos, naudingos studentams bei ugdymo 

institucijoms. Daugeliu atvejų partnerystė yra naudinga visoms dalyvaujančioms šalims. Verslo 

partneriai ne tik tobulintų ugdymo patirtį, bet ir suvoktų geranoriškumo ir aktyvesnio 

dalyvavimo bendruomenėje naudą (A how-to Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

Reali verslo įmonė, vadinama  partneriu ar mentoriumi, yra realaus pasaulio bendrovė, 

vykdanti tą pačią ar panašią verslo veiklą kaip ir IB. Ji pagal galimybes remia IB, dalydamasi 

patirtimi, teikdama patarimus ir konsultacijas, realių verslo situacijų informaciją ir 

dokumentus, prekių ir paslaugų pavyzdžius bei finansinę paramą IB praktikantams ir 

dėstytojams. 

Pramonės ir švietimo partnerystė yra bendradarbiavimo pastangos, suartinančios 

suinteresuotas mokymo įstaigas, įmones ir bendruomenę spręsti ugdymo tobulinimo 

klausimus. Nors ši partnerystė padeda skatinti švietimo plėtrą mokymo įstaigose, ji taip pat 

nukreipta į reikalingų įgūdžių ugdymą. Šios partnerystės, padedančios skatinti švietimo plėtrą 

mokymo įstaigose, taip pat sprendžia įgūdžių trūkumo poreikius. Tai suteikia galimybę 

verslininkams prisidėti prie mokymo programų rengimo ir svarbių sprendimų priėmimo.  

Nuolat auga poreikis, kad švietimo įstaigos prisidėtų prie šalies ekonomikos plėtros, vystant 

konkurencingą ir atvirą naujovėms žinių ekonomiką, suteikiant pridėtinę vertę įvairių 

pramonės šakų technologinėms galimybėms. Šiame procese ugdymo institucijos gali sudaryti 

naudingas bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis su pramonės atstovais. 
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Pagrindinis šio vadovo tikslas yra sukurti metodiką imitacinės bendrovės vadovams, verslo 

atstovams ir studentams bei apibūdinti visus partnerystės etapus, susijusius su verslo poreikių 

nustatymu, pasirengimu, susitikimo su verslo atstovais organizavimu, dokumentacija, tolesniu 

ryšių palaikymu, bendradarbiavimo naudos identifikavimu (verslo įmonės, IB ir aukštojo 

mokslo institucijų požiūriu) ir kitais aspektais. 

Vadovas sudarytas iš 6 dalių: 

Verslo poreikiai – kaip partnerystė galėtų pagerinti studentų patirtį; nepatenkintų / 

nepakankamai finansuojamų studentų, universitetų ir partnerių poreikių nustatymas. 

Preliminarus planavimas – IB vadovų ir studentų įgalinimas ieškoti partnerystės galimybių 

ir partnerystės pasiūlymo bei kitų dokumentų parengimas. 

Pagrindų rengimas – diskusija apie vertybes, tikslus ir poreikius, supratimo apie kiekvieno 

partnerio norimą įsitraukimo lygį sukūrimas.  

Įgyvendinimas – formalios, rašytinės partnerystės valdymo struktūros sukūrimas. 

Partnerystės palaikymas – kaip užsitikrinti aiškią paramą ir partnerystės susitarimą visais 

universiteto, imitacinės bendrovės ir įmonės lygiais. 

Vertinimas – reguliarus procesų vertinimas ir stebėjimas. 

  

Kai pramonės ir švietimo organizacijos dirba ranka rankon, 

siekdamos naujų žinių aukštumų, jos tampa galingu inovacijų ir 

ekonomikos augimo varikliu (The Importance of Education-

Industry Partnerships, 2017). 

“ 
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1. VERSLO POREIKIAI: PAKLAUSA IR 
STRATEGIJOS 

1.1. Šiandienos ir rytojaus verslo pasaulio iššūkiai 

Šiandienis verslo pasaulis nuolat keičiasi ir prisitaiko. Šiuo metu, siekiant tinkamai paruošti 

studentus darbo rinkai, šiuolaikinio, lankstaus ir į ateitį orientuoto švietimo poreikis yra 

didesnis nei bet kada dėl skaitmenizavimo ir globalizacijos procesų. Atsiradus naujų darbų 

darbdavių keliami įgūdžių ir gebėjimų reikalavimai keičiasi, todėl šiuolaikinės švietimo įstaigos 

turi iš anksto galvoti, kaip patenkinti XXI amžiaus darbo rinkos poreikius. 

 
 

Verslo pasaulyje egzistuoja keletas universalių pokyčių, tokių kaip: 

• įgalinančių technologijų ir socialinio bendradarbiavimo priemonių prieinamumas; 

• nuolatinė organizacijų plėtra; 

• iššūkis išlaikyti visiškai į darbą įsitraukusius, motyvuotus darbuotojus;  

• darbo vietos kultūros pokyčių sunkumai; 

• naujos darbo vietos praktikos pritaikymas;  

• alternatyvių darbo vietų atsiradimas; 

• gresiantis darbuotojų žinių trūkumas. 

Be to, galima pastebėti konkrečių pokyčių realiame versle, pavyzdžiui: 

• technologiniai pokyčiai – norint pasinaudoti naujomis technologijomis, reikia tobulinti 

darbuotojų įgūdžius; 

• banko operacijų pakeitimai – SEPA, momentiniai mokėjimai, grynieji pinigai ir čekiai, 

lėšų pervedimai ir kt.; 

• duomenų saugumas ir asmeninė informacija – nauji įstatymai ir kiti teisės aktai; 

• nauji įstatymai darbdaviams – minimalus atlyginimas, ribotas darbo laikas, sveikatos ir 

saugos reikalavimai ir kt.; 

• įgalinančių technologijų, socialinio bendradarbiavimo priemonių bei socialinės 

žiniasklaidos prieinamumas; 

• didesnio darbo lankstumo poreikis; 

• didesnė darbuotojų lūkesčių įtaka formuojant darbo vietą; 
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• darbdavių ir darbuotojų atsiliepimų ir apžvalgų svarba (pvz., darbdavių reitingai 

internete). 

Dėstytojai ir praktikų organizatoriai nuolat stebi ir nustato kintančių įgūdžių poreikius. Vaizdo 

pristatyme „XXI amžiaus įgūdžiai“ (interneto išteklius) yra išvardyti keturi pagrindiniai įgūdžiai: 

kritinis mąstymas, komunikacija, bendradarbiavimas ir kūrybiškumas (“21st Century 

Skills – The 4 Cs”: Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity).  

Iš studentų ir absolventų vis dažniau reikalaujama, kad jie galėtų kritiškai mąstyti, analizuoti, 

sintezuoti informaciją, spręsti problemas, užmegzti ryšius ir savarankiškai daryti išvadas. Šie 

įgūdžiai švietimo įstaigose įgyjami vykdant įvairius tyrimus, sprendžiant iššūkius, taikant 

projektine veikla ir problemų sprendimu grįstą mokymąsi. Pasirinkdami skirtingus 

komunikacijos kanalus ir tipus (socialinė žiniasklaida, interneto priemonės, tinklaraščiai, 

„Wikis“, „Podcasts“ ir kt.) bei juos apmąstydami, studentai tampa motyvuotais, įtikinamais ir 

suprantamais komunikatoriais, kurie atidžiai klausosi, informuoja ir pamoko. 

Norint būti geru bendradarbiu, būtinas gebėjimas eiti į kompromisus, abipusiai pagarbiai 

bendrauti, dalytis atsakomybe ir empatija vienas kitam. Veiklos ir metodai, tokie kaip 

kūrybiškas mąstymas ar projektinis mokymas, yra puikios mokymo formos, norint įgyti gerų 

bendradarbiavimo įgūdžių. Kalbant apie įmonės vidaus procesus, dažnai minimas įgūdis 

kūrybiškumas neapsiriboja tik menu, reklama ar rinkodara, o labiau siejamas su gebėjimu 

nestandartiškai mąstyti, idėjų generavimu, procesų tobulinimu, išbandymais ir rizikos 

prisiėmimu. 

2017 m. įmonėje „Deloitte“ atliktas tyrimas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama darbo 

ateičiai ir tvirtinama, kad yra penkios „naujos darbo realybės“: 

• Viskas yra ant stalo: darbo vieta tampa labiau pažeidžiama nei pats darbas. Darbuotojai 

savo darbo vietose turės būti lankstesni ir iniciatyvesni, kad galėtų greitai reaguoti į 

pokyčius. 

• Technologijos „mokosi“ greičiau nei žmonės: robotai gali perimti iš žmonių konkrečius 

darbus ar užduotis, pritaikant susijusias veiklas. Sparčiai besivystančios technologijos 

daro įtaką ne tik darbo rinkai, bet ir asmeniniam gyvenimui. 

• Darbo jėgos įvairovė: 70 % verslo lyderių mano, kad būsimai darbo jėgai reikės naujų 

įgūdžių. Bus pereinama nuo tradicinių darbuotojų prie atvirų talentų darbuotojų – tai 

reiškia, kad būsimą darbo jėgą sudarys ne tik pagal sutartį dirbantys ar laisvai samdomi 

darbuotojai ir talentingi asmenys, bet ir robotai ar dirbtinio intelekto programos. 

• Darbas, kad išmoktum, o ne mokymasis dirbti: įprastas darbas greičiausiai bus 

automatizuotas, o tam tikrus įgūdžius, kurių anksčiau reikėjo ir kurių pakako visos 

karjeros laikotarpiu (dešimtmečiams), reikės nuolat atnaujinti ir pritaikyti. Būtini XXI 

amžiaus įgūdžių rinkiniai apims daugiau minkštųjų ir asmeninių įgūdžių. 

• Viešoji politika turi neatsilikti: įmonių tipas, t. y. jų struktūra, valdymas ir tikslai skirsis, 

naujos įmonės sparčiai vystysis ir atsiras bendrovių, apie kurias dar negirdėjome. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXT2STtm_54
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Įmonė „KPMG Australia“ surengė apskritojo stalo diskusiją  su pramonės, mokslo atstovais ir 

politikos formuotojais. Tikslas – aptarti švietimo poreikius, norint prisitaikyti prie būsimos 

darbo rinkos reikalavimų. Apskritojo stalo diskusijoje buvo padaryta išvada, kad panašiai, kaip 

anksčiau minėtu „Deloitte“ atveju, perkeliami įgūdžiai ir gebėjimai bus svarbiausias žmogaus 

turtas, o ne išsilavinimas, kuris daugiausia dėmesio skiria turiniui ir informacijai. Svarbiausia 

būtų tinkamai derinti praktika grįstą mokymą, turinį ir akademines žinias bei tinkamus, darbe 

pritaikomus įgūdžius. Be to, akcentuojamas mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio 

kvalifikacijos kėlimo poreikis, kuris, atrodo, yra nereikšmingas įdarbinant mokslus baigusį 

studentą. 

1.2. Nuolat besikeičiančio verslo pasaulio poveikis IB 

Realaus pasaulio darbo rinkos pokyčiai tiesiogiai veikia IB pasaulį. 

Žmogiškųjų išteklių (ŽI) sritis perduodama toms šalims, kuriose darbo sąnaudos yra pigesnės, 

pvz., planavimas, žemesnio lygio verslo administravimas ir kt. Robotika perima dalį darbų ir 

užduočių, panaikindama kai kuriuos darbo vaidmenis ar užduotis ir pritaikydama kitokius 

darbo profilius. Darbuotojams gali tekti išmokti dirbti su naujomis mašinomis ir robotais. 

Keičiant darbo profilius, pavyzdžiui, nebereikia pardavėjų ar užsakovų, bet reikia elektroninės 

prekybos ekspertų. Praktikantai turi būti nuolat informuojami apie naujas technologijas, 

privalo gebėti prisitaikyti bei išmokti procedūrų pagrindus ir naujus darbo būdus. 

Darbuotojai yra įpareigoti, tačiau tik trumpą laiką (darbas pagal projektą). Jie turi būti 

motyvuoti ir dirbti siekiant didesnio tikslo. Jei darbdavys to negali užtikrinti, darbuotojai 

greičiausiai ieškos naujų galimybių. Jie kelia didėjančius reikalavimus ir lūkesčius darbdavio 

atžvilgiu. 

Z karta reikalauja, kad modifikuotume IB koncepciją, nes ši karta negali susikaupti ilgą laiką. 

Tam reikalingas naujas bendravimo būdas, pavyzdžiui, internetinės komunikacijos 

priemonės, tokios kaip „Slack“, „Padlet“, „Zoom“, „Facebook“, darbo vietoje. Jaunesni studentai 

yra įpratę viskam naudoti planšetinį kompiuterį ar nešiojamąjį kompiuterį, tai yra kitas 

mokymosi ir darbo būdas. 

Darbuotojams tampa madinga dirbti iš namų. Tai reiškia socialinių įgūdžių didinimą, laiko 

valdymą ir pan. Taip pat vis dažniau dirbama iš namų 1–2 dienas per savaitę ar net daugiau. 

Darbuotojas neprivalo būti vienoje vietoje visą savaitę. Dauguma tradicinių vadovų nemoka 

valdyti nuotolinio darbo. Švietimo sistema pamažu keičiasi, skirtingi studentai dirba skirtingus 

dalykus, užuot visi tuo pačiu metu mokęsi to paties. Dėl COVID-19 pandemijos dauguma darbo 

vietų buvo pritaikytos prie nuotolinio darbo, o daugelis darbdavių ir darbuotojų turėjo 

prisitaikyti prie naujų komunikavimo priemonių. Šie pokyčiai turės įtakos darbui ateityje ir 

galbūt sukurs dar hibridiškesnę darbo erdvę, kurioje darbuotojai pakaitomis dirbs biure ir 

namuose. 
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Taip gali būti sukurtos nuotolinės IB – jei nėra pakankamai studentų toje pačioje vietoje, 

galima sujungti keletą studentų iš skirtingų vietų į vieną IB. Tai reikš, kad mokymasis 

neapsiriboja tik geografine vieta. Paplitus darbui namuose nuotolinės IB koncepcija tampa vis 

svarbesnė. Naudodamiesi nuotolinės IB koncepcija, neįgalieji gali tapti komandos dalimi. 

Mokymų virtualioje aplinkoje daugėja, todėl kyla nuotolinės IB koncepcijos poreikis. 

Pereinama prie tvarių įmonių ir socialinės atsakomybės (ĮSA – įmonių socialinė 

atsakomybė). Studentai mėgsta dirbti su tvariais produktais, tai keičia produktų liniją ir 

suteikia galimybę prekiauti įvairių rūšių produktais. Tai keičia IB veiklos ir valdymo būdus. Jei 

turite  verslo įmonę mentorių, ji greičiausiai vadovaujasi darnaus vystymosi tendencijomis, 

tačiau, deja, ne visos IB turi tokius ryšius su verslo įmonėmis. Be tvarumo aspekto, susijusio su 

produktų linijomis, didėja socialinės atsakomybės (ypač ĮSA) poreikis. Realaus verslo pasaulio 

įmonės savo darbuotojų laiką ir patirtį skiria socialiniams projektams, pavyzdžiui, 

kampanijoms, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas įmonės vertybėms. 

Daugiau žmonių atliks projektinį darbą. Daugeliui naujų darbuotojų reikalingos projektų 

valdymo žinios. Tai bus svarbus gyvenimo įgūdis, kad jie galėtų vienu metu dirbti daugybę 

mažesnių darbų arba dirbti trumpiau ir dažniau keisti darbą, kai projektas baigtas. Tokie 

įgūdžiai kaip prisitaikymas, lankstumas ir laiko valdymas yra paklausesni. 

Daugiau žmonių dirbs GIG ekonomikoje: GIG ekonomika yra aplinka, kurioje laikinos 

pareigybės yra įprastos, o organizacijos trumpalaikiam darbui sudaro sutartis su 

nepriklausomais darbuotojais. Prasidėjo GIG ekonomikos tendencija. Ankstesnis bendrovės 

„Intuit“ tyrimas numatė, kad iki metų pabaigos 40 procentų darbuotojų taps nepriklausomais 

rangovais. 

Debesų kompiuterija. Studentai naudoja „Google“, „Microsoft“ ir kitas debesų kompiuterijos 

sistemas. Jie kol kas naudojasi šiomis sistemomis dirbdami vienoje IB, ne tarp skirtingų IB, bet 

tai gali tapti realybe ateityje. 

Skirtingų tikslinių grupių (amžiaus grupių, akademinio lygio) ir skirtingų šalių studentai galėtų 

kartu valdyti IB. Pavyzdžiui, Šveicarijos ir Kanados IB padalinių studentai tarptautinės 

prekybos metu galėtų pasiskirstyti užduotis tarp skirtingų padalinių ir šalių. 

Verslumo mokymasis yra pagrindinis IB koncepcijos komponentas. Turime būti pasirengę 

sutelkti dėmesį į verslumo ugdymą. Šiuo metu verslumo ugdymą paprastai vykdo vienas ar du 

IB darbuotojai, tačiau jie gali neturėti reikiamos patirties. Studentai turi išbandyti verslo 

aplinką dirbdami IB tam, kad suprastų, kodėl jiems reikalingi mikro- ir makroekonominiai 

pagrindai. Todėl prieš tapdami verslininkais jie turi viską sužinoti ir suprasti apie verslo 

procesus. Kai dėmesys sutelkiamas tik į novatorišką produkto kūrimą, potencialūs verslininkai 

dažnai žlunga, nes jiems trūksta platesnio verslo valdymo vaizdo ir supratimo, kas jiems sekasi 

ir kur gali reikėti pasitobulinti. Jie turėtų išmokti atpažinti savo įgūdžius ir trūkumus. 

Lengviausiai pritaikomi technologiniai aspektai. Technologijos daugelyje šalių yra glaudžiai 

susijusios su teisėtumu, metodika ir verslo veikla. 
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Elektroninė prekyba sparčiai auga, todėl e. prekybos mokymai yra būtini. Kadangi e. 

prekybos pramonė nuolat keičiasi, labai svarbu lavinti įgūdžius, kaip valdyti prekybos verslą 

internete. 

Tradicinė bankininkystė ir tradiciniai finansavimo šaltiniai užima antrą vietą sutelktiniame 

finansavime. Sutelktinių išteklių panaudojimas, kriptovaliuta ir kitos panašios temos turi 

būti atvirai aptartos IB viduje. Bankininkystė tampa vis greitesnė ir internetinė. Vienas 

pavyzdžių yra automatinė valiuta – bankai taip pat galvoja, kaip spręsti šią problemą. Turi 

būti integruota momentinių mokėjimų SEPA bankininkystė, o tiesioginiai mokėjimai 

internetinėms parduotuvėms ir prekyvietėms yra nauja norma. 

Intelektinės nuosavybės teisės peržengia daugumą IB organizuojamų mokymų lygių. Tai 

sunku įgyvendinti, nes yra teisinių aspektų, tačiau tai turėtų būti paaiškinta elementariai, kad 

būtų suprasta teisių apsaugos vertė. 

Studentai turi domėtis ir išmokti finansų valdymo įgūdžių, įskaitant vertybinių popierių 

rinką, investicinius fondus, finansines derybas, asmeninį finansų valdymą. 

Pagrindinė švietimo sistemos užduotis yra užtikrinti, kad visi šie iššūkiai būtų priimti ir 

įveikiami. 

1.3. Nepatenkinti / nepakankamai finansuojami studentų, universitetų ir 
įmonių poreikiai 

Įvertinkite kritinius poreikius. Jei jūsų studentai ar mokymo įstaigos turi poreikių, kurie 

nėra patenkinti arba yra nepakankamai finansuojami, tikėtina, kad nukentės edukacinė 

patirtis. IB ir verslo partnerystė gali būti tinkamas šios problemos sprendimas. Apsvarstykite 

partnerystės tipą ir partnerystės lygį, kuris geriausiai atitiktų tuos poreikius (t. y. tiesioginis 

finansavimas, profesinis tobulėjimas, prekių ar paslaugų dovanojimas, darbo jėga, kuravimas 

ir kt.). Taip pat apsvarstykite, ar bandymas patenkinti tuos poreikius, naudojant išorinį šaltinį, 

yra tinkamas jūsų studentams ir mokymo įstaigai. 

Įvertinkite galimą indėlį. Įmonės turėtų atidžiai išnagrinėti indėlio, kurį gali pasiūlyti 

studentams ir mokymo įstaigai, sferas. Pavyzdžiui, įmonės, kuriose dirba daug darbuotojų, gali 

pasiūlyti didelius žmogiškuosius išteklius savo partnerių kuravimui ir konsultavimui. 

Kompanijos, turinčios galingą techninį pajėgumą, pavyzdžiui, kompiuterių ar informacijos 

mokslų srityje, gali pasiūlyti įrangą ir specialius techninius mokymus. Bet kokiu atveju įmonės 

ir mokymo įstaigos turėtų dirbti kartu, kad svarbiausi poreikiai atitiktų galimą indėlį. 

Paprastas įrankis, nustatant studentų ir IB poreikius, yra „Pradžia, Pabaiga, Tęsinys, 

Darbalapis“. Darbalapį galima rasti 1 PRIEDE. 

Patikrinkite išteklių tinklus. Šiame ankstyvajame patarimų ir palaikymo etape patikrinkite, 

ar jūsų bendruomenėje nėra verslo ir edukacinių grupių, užsiimančių mokymo įstaigų ir verslo 
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įmonių santykių skatinimu. Šios grupės gali būti vertingas šaltinis, ypač mokymo įstaigoms ir 

verslo įmonėms, kurios pirmą kartą siekia partnerystės. 

1.4. Studentų patirties bendradarbiaujant didinimas (studentai – mokymo 
institucijos – verslas) 

 
Švietimo įstaigos nebėra vienintelis žinių šaltinis, todėl į mokymo veiklą būtina įtraukti verslo 

įmones. 

Švietimo ir verslo partnerystė visų tautų bendruomenėse nuolat demonstravo savo vertę. Ji 

gali: 

• suteikti mokymosi dirbant patirties ir stiprinti karjeros suvokimą; 

• padėti mokymo įstaigoms kurti į sėkmę orientuotą aukštojo mokslo ir karjeros kultūrą, 

kuri suteikia studentams daugiau galimybių; 

• padėti pedagogams suderinti mokymo programas ir pasirengimo darbui standartus su 

verslo poreikiais; 

• suteikti finansavimą ir įrangą auditorijoms, darbo vietoms ir laboratorijoms 

modernizuoti; 

• padėti jaunimui užmegzti abipusiai naudingus ryšius su sėkmingomis verslo įmonėmis 

ir mentoriais; 

• teikti finansines rekomendacijas ir patarimus, kurie sumažintų kliūtis siekti mokslo. 

Verslo vaidmens ugdymo procesui pagrindas yra unikali vertė, kurią jis gali suteikti mokymo 

įstaigoms ir bendruomenėms, jų pastangomis sukurti griežtą ir tinkamą švietimo sistemą. 

Ištekliai, įgūdžiai ir žinios, kuriais turi prisidėti verslo įmonės, taip pat jų darbuotojai, verslo 

asociacijos, gali turėti didelį poveikį gerinant jaunų žmonių galimybes ir viršijant visą jų talentų 

ir ambicijų potencialą. 

 

Verslas gali būti diferencijuojantis veiksnys, skatinantis studentų mokymąsi, mažinantis 

pasiekimų spragas ir padedantis švietimo įstaigoms kurti pajėgumus tam, kad jaunimas galėtų 

Strateginė švietimo įstaigų ir verslo partnerystė daro didžiulę 

įtaką jaunimo gyvenimui ir švietimo įstaigų efektyvumui. 

Trumpai tariant, kai verslas ir švietimo įstaigos 

bendradarbiauja, partnerystė reikšmingai pagerina studentų 

pasiekimus ir skatina inovacijas visame švietimo procese 

(Business Engagement in Education: Key Partners for 

Improving Student Success, 2013) 

“ 
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sėkmingai įstoti į aukštąją mokyklą ir padaryti karjerą. Labai svarbu, kad verslas 

bendradarbiautų su švietimo įstaigomis ir ne pelno siekiančiomis organizacijomis kuriant 

aukštųjų mokyklų ir karjeros kultūrą, vedančią studentus į sėkmę, jei norime, kad jaunimas 

turėtų galimybę klestėti, o verslo įmonės augtų ir išliktų konkurencingos. 

Tikros partnerystės vertės potencialas slypi ne tik sprendimuose ir veikloje, kurią ji gali 

suteikti, bet ir suinteresuotųjų šalių įsipareigojimo ir įsitraukimo lygyje. Verslas turi matyti 

savo investicijų svarbą ir grąžą, nesvarbu, ar tai būtų gerai parengti darbuotojai, stabilesnė 

biuro bendruomenė, ar darbuotojų galimybė plėtoti naujus įgūdžius ir kontaktus 

bendruomenėje. Labai svarbu, kad švietimo įstaigos atliktų aiškiai apibrėžtą vaidmenį bet 

kuriame aljanse ir būtų pasirengusios susivienyti kaip švietimo partnerės, kad būtų 

optimizuotas jų poveikis. Bendra strateginė vizija yra būtina, siekiant padėti visoms šalims 

dirbti studentų naudai (Business Engagement in Education: Key Partners for Improving 

Student Success, 2013). 

 

 

 

 

 

1 pav. Kaip keisis darbuotojų įgūdžiai. 
Šaltinis: https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-fit-for-the-

future-of-work/ 

 

SVARBU 

https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-fit-for-the-future-of-work/
https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-fit-for-the-future-of-work/
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2. PRELIMINARUS PLANAVIMAS 

2.1. Sprendimai, kuriuos reikia priimti prieš pradedant partnerystę 

Pasirengimas partnerystei yra beveik toks pat svarbus, kaip ir jos vykdymas. Susiedami save 

su kita organizacija, jūs iš esmės pritariate vienas kitam ir kiekvienam jūsų atliekamam darbui. 

Partnerystė turėtų būti naudinga abiem pusėms. Tačiau, jei pasirengimo etape nebus imtasi 

tinkamų veiksmų, tikėtina, kad jūsų partnerystė ilgai nesitęs (Preparing for a Partnership, 

2018). Žemiau pateikiamas paprastų pirmųjų žingsnių, kai siekiama naujos partnerystės, 

sąrašas, nes tai yra puikus būdas įvertinti galimos partnerystės sėkmę. Galite naudoti įrankį 

„Organizacinis pasirengimas partnerystei“ (2 PRIEDAS). 

 

 

 

 

1. Išvardykite savo įmonės tikslus, poreikius ir pagrindines vertybes. Turite tiksliai 

nuspręsti, ką norite pasiekti ir per kokį laiką. Norint sukurti naudingą partnerystę, jums reikia 

tam tikros formos rasti bendrą kalbą. Pradėkite žiūrėti į jų vertybes. Ar jos sutampa su jūsų 

vertybėmis? Jei nerandate sutapimo, partnerystė nebus subalansuota. 

2. Pagalvokite apie įmonių tipus, kurie galėtų padėti pasiekti šiuos tikslus. Ieškote 

mentorių kompanijos? Gal jūsų bendruomenėje yra įmonė, turinti gerą patirtį šioje srityje ir 

norite iš jų pasisemti daugiau patirties? 

3. Nustatykite, kokią naudą šie potencialūs partneriai galėtų gauti, palaikydami santykius 

su jumis. Galbūt jūsų IB galėtų reklamuoti verslo įmonės produktus, o gal studentai galėtų 

atlikti tyrimus, rinkti duomenis ar suvesti duomenis į duomenų bazę. 
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4. Peržiūrėkite sąrašą ir raskite verslo bendroves, kurios, bendradarbiaudamos su jumis, 

gautų didžiausią naudą. Tai yra geriausi pradiniai jūsų tikslai. Parodykite, kaip jie laimės ir 

kokią abipusę naudą jūs turėsite.  

5. Bendravimas yra sėkmingos partnerystės raktas. Jei norite sukurti sėkmingą partnerystę, 

turite palaikyti tinkamą bendravimą. Bendravimas parodo, kaip žmonės dalijasi savo idėjomis, 

nuomonėmis ir problemomis. Panašiai, kaip ir dviejų asmenų bendravime, jums nereikia 

visada būti tos pačios nuomonės kaip ir jūsų partneris, tačiau turite bendrauti, kad 

pasiektumėte abipusio supratimo. Jei kažką nutylėsite, laikui bėgant toks elgesys gali sukelti 

didesnių problemų. 

 

6. Turėkite bendrą viziją. Formuodami partnerystę, kartu su partneriu dalijatės dalykais, 

kurie jums gali būti sėkmingi arba nesėkmingi. Sėkmė, be abejo, yra tikslas, tačiau tai galima 

įgyvendinti tik tada, jei kiekvienas partneris supras, kaip ji bus pasiekta. Prieš sudarant 

partnerystės sutartį svarbu, kad kiekvienas partneris pasidalytų savo ilgalaike vizija, apibrėžtų 

būsimas pozicijas ir atsakomybę bei idealius darbo santykius. Tai padės suformuoti pagrindą 

prieš partnerystės startą. 

7. Įsitikinkite, kad esate ilgalaikėje partnerystėje. Kaip ir santuoka, partnerystė turėtų būti 

kažkas, ką jūs įsivaizduojate kaip ilgalaikį įsipareigojimą. Jei to nematote, tikriausiai išmintinga 

atsisakyti partnerystės. Partnerystė yra teisiškai įpareigojanti sutartis, kurios nutraukimas gali 

kainuoti daug pinigų. Kad nereikėtų spręsti tokios problemos, geriausia pasirinkti partnerį, su 

kuriuo matytumėte save sėkmingai dirbantį daugelį metų. 

8. Iš anksto nustatykite sistemą. Prieš tęsdami partnerystės veiksmus, kartu su partneriu 

turite nustatyti partnerystės veikimo principus. Prieš judėdami į priekį, įsitikinkite, kad 

materialiniai, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai yra visiškai suprantami. 

9. Turėkite vieningą frontą. Kad partnerystė veiktų, partneriai turi būti palaikantys vienas 

kitą ir suprantantys vienas kito lūkesčius. Verslo valdymas nėra lengvas darbas. Gali ateiti 

sunkus laikas, kai dėl nenumatytų iššūkių susvyruos jūsų abipusis pasitikėjimas. Šiais greitai 

besikeičiančiais laikais tam, kad jūsų partnerystė būtų sėkminga, turi būti bendra vienybė, kuri 

padėtų įveikti kliūtis. Tai yra gebėjimas sėkmingai veikti kartu, o ne bandymas viską daryti 

Reikia atsiminti, kad bendravimas yra dviejų krypčių procesas. Klausymas 

yra toks pat svarbus, kaip ir kalbėjimas. Abu partneriai turi įsiklausyti į 

vienas kito požiūrį, kad suprastų vienas kito jausmus. Tai padeda sukurti 

produktyvius ir sėkmingus darbo santykius. Kai tiksliai žinote, kas yra 

jūsų partneris ir kaip jis veikia, galite pasiūlyti veiksmus, kurie jums abiem 

padės pasiekti bendrų tikslų. Taip veikia sėkminga partnerystė 

 

“ 
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savarankiškai. Tai ir skiria sėkmingas partnerystes nuo nesėkmingų (What to Remember 

Before Entering a Business Partnership, 2018). 

 

2.2. Potencialių partnerių nustatymas ir tyrimas 

Apibrėžkite ketinimą ir poreikį. Norėdami pasirinkti tinkamus partnerius, atlikite toliau 

nurodytus veiksmus. Nepamirškite nuolat grįžti prie pagrindinio tikslo ir kompetencijos, 

perspektyvų, įgūdžių ir išteklių, kurių prireiks tikslui pasiekti. 

Pradėkite nuo 2 paveikslėlio, kuriame pavaizduota, ko reikia siekti iš bendradarbiavimo, 

dalyvaujant daugiau partnerių. Pagalvokite apie savo organizacijos ir bendruomenės poreikius. 

Apsvarstykite, kokius rezultatus būtų galima pasiekti dirbant kartu su kitais. 

 

2 pav. Investicijų į bendradarbiavimą nustatymo ir pasirinkimo procesas. 

Šaltinis: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

Jei galvojate apie partnerystės formavimą, būtinai pasirinkite partnerį, 

kuris padėtų jums sukurti sėkmingą partnerystę. Atminkite, kad puikios 

partnerystės raktas yra bendravimas, lūkesčių nustatymas, vaidmenų 

apibrėžimas, išteklių supratimas ir darbas vieninga jėga. 

 

“ 

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
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Neužleiskite šių momentų bendradarbiavimo pradžioje, nes vėliau juos „šlifuoti“ bus sunkiau 

(Identifying and Selecting the Right Core Partners, 2013).  

Taip pat aiškiai nustatykite kompetencijas, perspektyvas, įgūdžius ir išteklius, kurių gali 

prireikti siekiant tikslo (3 pav.). Pavyzdžiui: 

 

 3 pav. Būtina patirtis, perspektyvos, įgūdžiai ir ištekliai.  

Šaltinis: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

Nustatykite potencialius partnerius ir jų vaidmenis. Sudėkite „minčių šturmo“ su jūsų 

organizacijos vadovybe ir (arba) keletu kitų žmonių, kurie pareiškė norą dirbti kartu, 

atsakymus į proceso klausimus. Atlikite tyrimus, kad nustatytumėte kitas organizacijas, kurios 

palaiko jūsų misiją ar tikslus, dirba papildomuose sektoriuose ir (arba) gali siekti tų pačių 

tikslų. Galvokite ne tik apie sąjungininkus, bet ir apie konkurentus. 

Būtinai išskirkite tas organizacijas ar žmones, kurie galėtų būti pagrindiniai partneriai, nuo tų, 

kurie yra netiesioginiai suinteresuotieji subjektai. Pagalvokite apie tai tokiu būdu (4 pav.): 

 

4 pav. Potencialių partnerių identifikavimo kelias. 

Šaltinis: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
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Dabar pagalvokite apie vaidmenis, kuriuos galėtų atlikti kiekvienas partneris, ir suderinkite 

tuos, kuriuos reikia atlikti norint pasiekti rezultatų. Vaidmenys greičiausiai bus peržiūrėti, kai 

susiformuos bendradarbiavimas ir jūs tobulinsite savo tikslus bei rezultatus. Jums gali tekti 

surengti susitikimą su potencialiais bendradarbiais, kad atskleistumėte jų specifinius 

gebėjimus ir įgūdžius, kuriais jie galėtų pasidalyti. Pradėkite kurti pagrindinę partnerių 

sudėties analizės diagramą (3 PRIEDAS). 

Nurodykite pagrindinius kriterijus ir pasirinkite pagrindinius partnerius. Įvertinę savo 

poreikius ir nustatę potencialius partnerius, galite naudoti sutartus kriterijus, kurie padės 

pasirinkti tinkamus partnerius. Nustatykite, ar jie turi atitikti visus kriterijus, ar kai kurie yra 

svarbesni už kitus. Peržiūrėkite galimų partnerių sąrašą ir tai, ar jie galėtų atitikti nustatytus 

kriterijus. 

Toliau pateikiami kriterijų pavyzdžiai, kad partneriai: 

• turi turėt didelę įtaką ir (arba) įsipareigotų siekti bendradarbiavimo rezultatų; 

• gali prisidėti prie įgūdžių, pajėgumų ir išteklių, reikalingų rezultatams pasiekti; 

• nori skirti pakankamai laiko, išteklių ir įgūdžių; 

• demonstruoja rezultatų ir reputacijos patikimumą;  

• dalijasi pagrindinėmis vertybėmis, įsitikinimais ar prielaidomis; 

• turi efektyvaus bendradarbiavimo istoriją. 

Toliau kurkite aukščiau paminėtą pagrindinės partnerių sudėties analizės diagramą. 

Nepamirškite būti sąmoningi pasirenkant partnerius. Jūs neturėtumėte pasirinkti savo 

partnere įmonės, remdamiesi tik asmeniniais kontaktais su verslininkais (kuriuos gali turėti 

studentai / IB vadovai). Procesas gali būti labai paprastas arba labiau susijęs su jūsų 

bendradarbiavimo pobūdžiu. 

Partnerių keitimas. Vystantis ir bręstant jūsų bendradarbiavimui, galite pastebėti, kad 

pasikeičia ketinimai, reikia pakeisti partnerius ir (arba) turi būti panaikinti partnerystės 

trūkumai. Laikykitės to paties proceso, kuriuo rėmėtės formuodami bendradarbiavimą, todėl 

ir toliau į šią sritį įtraukite tinkamus partnerius. Norėdami nustatyti spragas, kurias reikia 

užpildyti, peržiūrėkite pagrindinės partnerių sudėties analizės diagramą. 

 

Nenorite praėjus keliems mėnesiams po partnerystės sutarties sužinoti, kad 

pamiršote svarbų dalyką, ir turite atsisakyti savo pasiūlymo, nes tai jūsų naujai 

surastam partneriui ir potencialiems klientams pasiųstų neteisingą žinutę. Jei 

esate tikras ir turite gerai suplanuotą strategiją, partnerystė gali būti tik 

kanalas, kurio ieškojote (Identifying and Selecting the Right Core Partners, 2013). 

“ 
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Taigi neskubėkite priimti neteisingo partnerystės sprendimo, dėl savo nustatyto termino. 

Skirkite laiko interviu su potencialiais verslo partneriais ir kruopščiai ištirkite kiekvieną 

galimybę. 

2.3. Bendradarbiavimo su įmonėmis galimybių įvairovė, siekiant užmegzti 
abipusiai naudingus santykius 

Bendradarbiavimo tarp IB ir realių įmonių galimybės yra šios: 

• verslo įmonė teikia produktus, o IB reklamuoja savo mentorius mugių metu ar kituose 

reklaminiuose renginiuose ar kampanijose; 

• verslo įmonė teikia produktus, o IB studentai atlieka nuomonės apie tuos produktus 

tyrimą; 

• verslo įmonė organizuoja mokymus (praktiką), o studentai tampa šios įmonės 

praktikantais ar darbuotojais. 

Bendradarbiavimo galimybės, naudingos verslo įmonėms (Imitacinių bendrovių veiklos 

galimybės realaus verslo kontekste, 2018): 

• įmonės reklaminės medžiagos (lankstinukų, brošiūrų) rengimas; 

• įmonės reklamos platinimas socialiniuose tinkluose; 

• potencialių įmonės klientų paieška; 

• įmonės renginių organizavimas; 

• įmonės klientų konsultavimas (prekių ar paslaugų pristatymas); 

• dalyvavimas projektuose / rengiant projektinius pasiūlymus; 

• įvairių rinkos tyrimų organizavimas ir atlikimas; 

• pristatymų apie įmonę rengimas; 

• atstovavimas įmonei parodose / mugėse. 

Bendradarbiavimo galimybės, naudingos imitacinėms bendrovėms (Imitacinių bendrovių 

veiklos galimybės realaus verslo kontekste, 2018): 

• praktikos vietos studentams; 

• susipažinimas su verslo sritimis (pardavimai, statyba, turizmas ir kt.); 

• materialinės paramos IB suteikimas; 

• supažindinimas su bendra verslo veikla; 

• konsultacijų / mentorystės teikimas; 

• mokymo veiklų organizavimas; 

• galimybė naudotis įmonės infrastruktūra; 

• bendradarbiavimas rengiant bendrus projektus; 

• bendradarbiavimo su kitomis įmonėmis galimybių suteikimas. 

Bendradarbiavimas gali išaugti iki bendradarbiavimo su visa mokymo įstaiga, o įmonė tapti 

mokyklos socialiniu partneriu. 
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Visada rekomenduojama sudaryti bendradarbiavimo sutartį, kuri apibrėžia abiejų šalių 

atsakomybę ir teises. 

2.4. Konkretūs galimi bendradarbiavimo pasiūlymai įmonėms 

Partnerystė su tikromis įmonėmis reikalinga, norint paremti IB realiais produktais ar produktų 

pavyzdžiais, jų asortimentu ir kainoraščiais kasdienėje IB veikloje, o ypač IB  mugėse. 

Potencialūs partneriai paprastai yra panašios veiklos verslo įmonės.  

Atlikite tyrimus. Prieš pateikdami partnerystės pasiūlymą, skirkite laiko tyrinėti jus 

dominančią įmonę. Žinoma, jūs jau žinote, kad tai tinka jūsų IB ir kad jos vizija sutampa su jūsų, 

tačiau to gali nepakakti. Pabandykite sužinoti daugiau apie jos istoriją, pasiekimus, darbuotojus 

ir organizacijos veiklą. Galite naudoti įrankį, padedantį įvertinti potencialius partnerius (4 

PRIEDAS). 

Kuo daugiau apie tai žinai, tuo didesnė sėkmės tikimybė. Svarbu parodyti didelį susidomėjimą 

įmone, su kuria norite bendradarbiauti. Skaitykite atvejų tyrimus, patikrinkite jos interneto 

svetainę ir socialinės žiniasklaidos puslapius, ieškokite pranešimų spaudai ir tyrinėkite jos 

produktus. Įsitikinkite, kad žinote, kuo ji skiriasi nuo konkurentų ir kokie yra jos pardavimo 

ypatumai. 

Turėdami šią informaciją, būsite geriau pasirengę pateikti partnerystės pasiūlymą. Kreipkitės 

į įmonės vadovą ar kitus jos atstovus ir trumpai pristatykite savo idėją. Kai juos sudominsite, 

pateikite pasiūlymą, kuriame išsamiai aprašyta jūsų vizija. Pabrėžkite, kuo ši partnerystė bus 

naudinga abiem šalims ir kodėl tai būtų protingas žingsnis. 

Suformuokite savo partnerystės pasiūlymą. Tvirtos partnerystės pasiūlymo raktas yra 

įtikinti skaitytoją, kad jūsų idėja yra pelninga ir patikima. Paremkite savo teiginius, pateikdami 

rimtus argumentus, struktūrizuokite savo pasiūlymą, kad jame būtų viskas, apie ką jie nori ir 

turi žinoti. Išdėstykite viską trumpai ir aktualiai, nes 10 puslapių pasiūlymo niekas neskaitys 

(5 PRIEDAS). 

Kreipkitės į pasiūlymo gavėją vardu. Pristatykite save ir IB. Pabrėžkite svarbiausius 

pasiekimus ir unikalų pardavimo pasiūlymą, kad atkreiptumėte dėmesį. Pateikite šiuos 

pasiūlymo punktus: 

• Kablys: jo vaidmuo yra patraukti skaitytojų dėmesį ir priversti juos norėti sužinoti 

daugiau. Apibūdinkite savo patirtį, pagrindinius pasiekimus ir kvalifikaciją. 

• Problemos ar poreikio konstatavimas: nurodykite problemą, su kuria susiduria jūsų 

potencialus verslo partneris, parodykite, kad žinote jų poreikius ir ateities planus. 

• Sprendimas: apibūdinkite, kodėl partnerystė yra prasminga abiem šalims ir kuo ji 

naudinga atitinkamai įmonei, panaudokite faktus ir skaičius, patvirtinančius jūsų 

teiginius. 

Santrauka / išvada: 
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• Apibendrinkite verslo partnerystės pranašumus ir paprašykite surengti susitikimą ar 

leidimo paskambinti. 

• Prie savo pasiūlymo pridėkite visus reikalingus faktus patvirtinančius dokumentus. 

Norėdami iliustruoti savo mintį ir pabrėžti partnerystės naudą, naudokite diagramas, 

paveikslus ir kitas vaizdines priemones. 

Padidinkite savo sėkmės galimybes. Partnerystės pasiūlymas nėra komercinis pasiūlymas. 

 

Norėdami pabrėžti pagrindinius dalykus, naudokite pagrįstą kartojimą. Pateikite tik faktus 

ir informaciją, susijusią su įmone, su kuria norite bendradarbiauti. Jei kreipiatės į kelias įmones, 

pritaikykite savo pasiūlymą konkrečiai įmonei ir įsitikinkite, kad jis atitinka jų viziją ir tikslus. 

Venkite aukštų frazių, kurios gali sukelti negatyvias emocijas. Be įmantrios įžangos, iš karto 

eikite prie reikalo. Po kelių dienų nuo pasiūlymo pateikimo susisiekite el. paštu arba 

paskambinkite telefonu. Praneškite jiems, kad esate pasirengęs atsakyti į visus jų klausimus 

apie galimą partnerystę (Picincu, 2019). 

2.5. Partnerystės sutarties tikrumas ir aiškumas 

Susitarimais (sutartimis) siekiama suteikti tikrumo ir aiškumo tiems, kurie jais remiasi. Teisės 

principas „susitarimas susitarti“, paprastai tariant, yra susitarimas sudaryti susitarimą ateityje. 

Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, kai šalys yra susitarusios dėl daugumos sąlygų, tačiau ateityje jos 

nori lankstumo tariantis dėl konkrečių sutarties sąlygų. 

Jei sutarties sąlygos yra neaiškios arba neišsamios, teisiniu pagrindu šalys partnerės negali 

susitarti. Jei nepavyksta susitarti dėl pagrindinių klausimų, gali žlugti visa sutartis. 

Sutartys turėtų būti parengtos aiškiai ir nedviprasmiškai, kad būtų išvengta ginčų dėl 

netikrumo. Jei bus numatyta nuostata dėl susitarimo ateityje, tai turėtų būti aiškiai ir 

objektyviai nustatyta, kad šalys galėtų išspręsti bet kokius ginčus (Certainty and ‘Agreements 

to Agree’, 2014). 

Norėdami patikslinti partnerystės sutartį, naudokite Partnerystės sutarties kūrimo įrankį (6 

PRIEDAS). 

Pabrėžkite savo IB pasiekimus, leiskite savo asmenybei spindėti, 

tačiau susilaikykite nuo perdėtos reklamos. Atminkite, kad 

bandote užmegzti abipusiai naudingus santykius. Būkite 

užtikrintas ir profesionalus. 

“ 
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2.6. Praktinės priemonės, padedančios IB vadovams ir studentams parengti 
bendradarbiavimo sutartį su verslo įmone 

Kiekviena sutartis turėtų būti parengta atsižvelgiant tik į keletą pagrindinių projekto rengimo 

principų. Sutartis turėtų būti parengta paprasta ir aiškia kalba. Braižas turi būti tikslus. Sutartis 

turėtų būti suderinta dėl stiliaus, struktūros, terminijos ir detalumo. Projekto rengėjas gali 

vartoti neaiškius terminus, tačiau turėtų žinoti, kaip ir kada juos vartoti, vengti dviprasmybių 

(nebent tai atitinka paskirtį).  

 

Sutartyse vartokite paprastą kalbą: verslininkas turėtų suprasti, kas sakoma sutartyje. 

Teisininko konsultavimas rengiant sutartį yra svarbus, siekiant nešališko požiūrio, prižiūrint 

teisines pasekmes, paaiškinant, kad tam tikros frazės yra tinkamos, arba patvirtinant, kad jos 

tikrai atspindi šalių ketinimus. Teisiniai sutarties aspektai turėtų apsiriboti tuo, kas yra 

išreikšta, o ne tuo, kaip tai išreikšta. (Jokių gudrybių!) Senamadiška, įmantri kalba, naudojama 

sutartims, apsunkins sutartį ir netiks šalių interesams. 

 

Jokių archaizmų. Nereikia įtraukti archaizmų ar keistenybių, tokių kaip žodžių ir skaičių 

naudojimas skaičiams išreikšti (žodžiai gali būti naudingi, nes skaičių lengva klaidingai 

atspausdinti). Lotyniškų terminų vartojimas nėra archajiškas, tačiau reikėtų vengti nederamos 

kalbos. 

Svarbu ir būtina. Geras braižas lemia tai, kas svarbu. O svarbu suprasti, kur versle yra reali 

rizika arba rizika, kurios galima išvengti. Nuomonės formuotojas turėtų gerai apsvarstyti, ar 

būtina tai numatyti sutartyje. Dažnai išbraukus nereikalingus žodžius ar sakinius paaiškėja, kas 

iš tikrųjų svarbu. 

Sutarčių sudarytojas, dirbantis daugiatautėje aplinkoje, turėtų plačiai 

suprasti skirtingų nacionalinių teisinių sistemų ypatybes ir žinoti 

reikšmingus teisinių kultūrų skirtumus (Drafting Contracts, 2018). 

“ 

Kas yra aiški kalba, ypač aiški teisinė kalba? Tai įprasta 

„suaugusiųjų kalba“, vartojama kasdieniame kontekste. Tai kalba, 

paimta iš archajiško žodžio „legalese“ ar naujausio verslo žargono 

ir žodyno, palaikoma tinkamo teksto išdėstymo ir tipografijos. 

 

“ 
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Trumpus sakinius lengviau skaityti. Visi žino, kad trumpus sakinius yra daug lengviau 

perskaityti nei ilgesnius. Sutartys – vieni iš skaitomiausių tekstų. Be abstrakčios kalbos, tipinė 

klaida yra ilgų sakinių vartojimas. Todėl mintis dėstykite glaustai ir aiškiai bei spręskite tik tuos 

dalykus, kurie turi būti išsamiai išdėstyti, kad būtų išvengta netikėtumų ar painiavos, arba tuos 

dalykus, kurie yra svarbūs ginčijamuose dalykuose. 

Priimti sutarties rengimo konvenciją. Kai kurios organizacijos taiko taisyklę, kad nė vienas 

sakinys neturi viršyti 17 žodžių ir kad nė vienas žodis neturi viršyti penkių skiemenų. Tai gali 

būti pernelyg griežta, tačiau tuo siekiama drausmės. Skatinama, kad rengėjas išsakytų idėjas 

po vieną. 

Tokių sakinių supaprastinimo būdai yra mąstymas ir konceptualizavimas: ar tai tikrai padidina 

„tikrumą“, jei parengsite ilgus asmenų, veiksmų ar reikalų sąrašus?! Sąrašai taip pat turi 

trūkumų. Juose esančios neaiškios („pilkosios“) sritys skatina kūrybiškumą; sąvokose dažnai 

užfiksuojamos įvairios nesėkmingos apraiškos; sąvokų sąrašui trūksta konceptualumo. 

Sutarties sąlygas galima lengvai sutrumpinti tiksliau naudojant apibrėžimus, atskiriant sąlygą 

(t. y. antrąją pusę) ir apibrėžiant: 

• išsamus susijusių asmenų sąrašas (pvz., „jų atitinkami akcininkai, direktoriai, 

pareigūnai, vadovai, darbuotojai, patarėjai ar atstovai“); 

• keli ar visi jų uždrausti veiksmai (pvz., „tiesiogiai ar netiesiogiai nesiekti siūlyti, skatinti, 

derėtis, diskutuoti ar sudaryti bet kokį susitarimą, supratimą ar įsipareigojimą“);  

• visos galimos sandorių struktūros (pvz., „galimas tiesioginis ar netiesioginis visos ar bet 

kurios reikšmingos bendrovės ar jos patronuojamųjų bendrovių, ar bet kurios kitos jos 

dalies pardavimas, susijungimas, sujungimas, konsolidavimas, bendra įmonė, 

partnerystė, kapitalo atkūrimas, restruktūrizavimas, refinansavimas ar kitas įmonės ar 

jos patronuojamųjų įmonių turto, išleisto ar neišleisto kapitalo disponavimas“). 

Kitaip tariant, beveik išsamų sąrašą būtų galima sutrumpinti į glaustą formuluotę, skirtą 

atitinkamai sąvokai, o ne jos apraiškoms. 

 

Naudojant neveikiamąją rūšį, kyla potencialus pavojus, kad bus neaišku, kuri šalis privalo 

vykdyti atitinkamą veiksmą. Norėdamas naudoti neveikiamąją rūšį, sutarties rengėjas turėtų 

įterpti papildomų žodžių.  To galima išvengti suvokiant, kad prie kiekvieno įsipareigojimo turi 

būti nurodytas ir jo vykdytojas. Daugeliu atvejų toks sprendimas beveik automatiškai pavers 

Veikiamoji rūšis. Auksinė tekstų rašymo taisyklė, ne mažiau vertinga 

sudarant sutartis kaip ir bet kokį tekstą, yra naudoti ne neveikiamąją, 

o veikiamąją rūšį. Dažnai dėl veikiamosios rūšies sakinys būna 

trumpesnis ir tikslesnis. 

 

“ 
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sakinį veikiamosios rūšies sakiniu, kuriame įsipareigojimo vykdytojas taip pat bus sakinio 

(gramatinis) veiksnys. 

Personalizuokite! Metodas, kai sutartys būna sausos kaip dulkės, yra sutarties sąlygų 

„neasmeninimas“. Beasmenius sakinius galima atpažinti tokiomis frazėmis, kaip „Sutarta“. 

Dažnai ši frazė yra nereikalinga. Dažniausiai trūksta veikėjo (pvz., prievolės skolininko). 

Panašūs pavyzdžiai, kuriuose skolininkas gali likti neaiškus, prasideda „Šalys susitaria“. 

Jei įmanoma, prievolės ir kitos nuostatos turėtų būti parengtos vienaskaita ir esamuoju laiku. 

Vietoj to, kad Šalys nedelsdamos praneštų viena kitai apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

įvykius, geriau tai užrašyti. Šalis nedelsdama praneša kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos 

aplinkybių įvykį.  

Nominalizavimas. Daiktavardžius sunkiau skaityti nei veiksmažodžius. „Veikiamieji sakiniai“ 

yra linkę kurti sunkias veiksmažodžių struktūras, kurios neveikiamosios rūšies sakiniuose 

būtų paverstos daiktavardžiais. Veiksmažodis suteikia sakiniui savo veiksmą, o daiktavardis 

nukreipia skaitytoją už konteksto ribų. Veikiamoji rūšis sakinį paverčia ne tik paprastesnį, bet 

ir aiškesnį. 

Advokatai gerai sugeba įvardyti veiksmažodžius: advokato akyse akcininkas ne išsprendžia, o 

priima sprendimą; pirkėjas ne moka, bet vykdo mokėjimą; šalis ne praneša raštu, bet pateikia 

raštišką pranešimą; paslaugų teikėjas ne elgiasi tinkamai, bet imasi atitinkamų veiksmų. NE! 

Stenkitės vengti šių nominalizacijų ir kuo labiau remtis veiksmažodžiais. 

Sutarties rengimo užbaigimas išbraukiant nereikalingus žodžius tampa aiškus. Nereikalingų 

žodžių išbraukimas iškelia į paviršių tikrai svarbius dalykus. Tai dar svarbiau rengiant sutartis 

nei kituose raštuose. Miglotas romanistas gali priversti skaitytoją nuobodžiauti, bet 

daugžodžiaujantis sutarčių rengėjas gali sukelti netgi dviprasmybę. 

 

  

Geras braižas atskleidžia tai, kas svarbu. Svarbu suprasti, kur 

versle yra reali rizika ar rizika, kurios galima išvengti. 

Nuomonės formuotojas turėtų apsvarstyti, ką būtina numatyti 

sutartyje. Dažnai išbraukus žodžius ar sakinius paaiškėja, kas iš 

tikrųjų svarbu (Drafting Contracts, 2018). 

“ 
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Partnerystės vystosi ir bręsta keliais etapais, tačiau išryškėja keletas bendrų sėkmės bruožų, 

kurie, atrodo, galioja nepriklausomai nuo regiono ir konteksto. Akivaizdu, kad ypatingą dėmesį 

reikia skirti: 

 

5 pav. Svarbiausi partnerystės aspektai.  

 

  

SVARBU 

Nustatyti įgyvendinamus tikslus ir parengti aiškią ir lanksčią 
strategiją šiems tikslams pasiekti ir kurti bendrą viziją  

Investicija į efektyvias organizacines struktūras, 
palaikančias partnerystę ir užtikrinančias gebėjimų 

stiprinimą (pvz., pogrupiai, forumai, valdymo grupės) 

Bendravimo ir atskaitomybės 
užtikrinimas 
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3. PAMATŲ KLOJIMAS 

3.1. Ateities įgūdžių paklausa ir pasiūla 

Keli pagrindiniai veiksniai, tokie kaip demografinė struktūra, technologinė pažanga ir klimato 

kaita, reikšmingai paveiks ateities užimtumą, profesinę struktūrą ir darbuotojų įgūdžius bei 

kvalifikaciją visuose Europos sektoriuose (Cedefop, 2016). Kiekvieno rinkos veikėjo poveikio 

intensyvumas skiriasi priklausomai nuo sektoriaus veiklos (gamybos ar paslaugų) ar 

pažeidžiamumo dėl išorinių elementų, pvz., pasaulinės konkurencijos. Tai atspindi ilgalaikės 

tendencijos, tokios kaip užimtumo mažėjimas pirminėse pramonės šakose ir pagrindinėje 

gamyboje. Tikimasi, kad užimtumas padidės trečio lygio sektoriuose – verslo paslaugose ar 

platinime bei mažmeninėje prekyboje. 

 

Automatizavimas nėra vienintelė jėga, formuojanti darbo vietą. Europos sektorių derinys 

atsinaujina, nes gamyba ir žemės ūkis toliau mažėja, o paslaugos įgyja santykinį svorį. 

Automatizavimas sustiprina perėjimą prie daugiau žinių reikalaujančių sektorių, tokių kaip 

švietimas, informacinės ir ryšių technologijos, žmogaus sveikata ir socialinis darbas. 

Remiantis mūsų modeliais, tikėtina, kad trys sektoriai sudarys daugiau nei 70 proc. 

potencialaus Europos darbo vietų augimo iki 2030 m. Didžiausią grynąjį pelną gauna žmonių 

sveikatos ir socialinio darbo sritys, kur galima būtų sugeneruoti 4,5 mln. darbo vietų. Po to eina 

profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos, kurios galėtų sukurti 2,6 mln. darbo vietų, ir 

švietimas  – 2 mln. darbo vietų. 

Profesijų derinys taip pat keičiasi dėl automatizavimo. Daugelis profesinių kategorijų Europoje 

šiandien turi didžiausią struktūros pasikeitimo potencialą. Tai apima biuro administravimo 

vaidmenis ir gamybines darbo vietas, kuriose dirba atitinkamai apie 30 ir 25 mln. darbuotojų. 

Mažai apmokamų klientų aptarnavimo ir pardavimo darbuotojų (pvz., kasininkų ir tarnautojų) 

vaidmuo taip pat greičiausiai sumažės, nes daugelis tokių darbų yra automatizuoti. Vos dešimt 

iš daugiau nei 400 mūsų ištirtų profesijų – įskaitant parduotuvių darbuotojus,  biuro 

administratorius ir biržos tarnautojus – sudaro beveik 20 proc. tikėtinai ateityje pasikeisiančių 

profesijų (McKinsey & Company, 2020). 



 

 
Imitacinės bendrovės partnerystės su realiu verslu vadovas 25 

 

 

6 pav. Profesijų įvairovė Europoje. 

Šaltinis: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe 

Daugeliui naujai atsirandančių profesijų reikia aukštesnio lygio įgūdžių. Su STEM sistema 

(mokslas, technologijos, inžinerija ir matematika) susijusios profesijos ir verslo bei teisinių 

profesijų atstovų per ateinantį dešimtmetį gali išaugti daugiau nei 20 proc. Kūrybinio ir 

meninio valdymo vaidmuo gali padidėti daugiau nei 30 proc., nors tai yra maža kategorija, 

kurioje dirba tik daugiau nei 5 mln. darbuotojų. Pagal mūsų modelį tik 15 profesijų sudaro 

beveik 30 proc. būsimų darbo vietų. Tai apima tokias skirtingas profesijas kaip programinės 

įrangos kūrėjai, slaugos ir rinkodaros specialistai. 

Kai mašinos perims tam tikrą dalį dabartinių užduočių, atitinkamoje profesijoje pasikeis 

kasdienė darbo veikla. Dėl to darbuotojams gali prireikti įvairesnių įgūdžių. Mūsų modelis 

rodo, kad veikla, kuriai reikalingi fiziniai įgūdžiai ir rankų darbas, iki 2030 m. Europoje 

sumažėja 18 proc., o tų, kurioms reikalingi pagrindiniai kognityviniai įgūdžiai, sumažėja 28 

proc. Priešingai, veikla, kuriai reikalingi technologiniai įgūdžiai, augs visose pramonės šakose, 

sukurdama dar didesnę STEM įgūdžių turinčių darbuotojų paklausą (padidėja 39 proc.), kurių 

jau dabar trūksta. Taip pat numatome 30 proc. socialinių ir emocinių įgūdžių paklausos augimą. 

Žmonės vis labiau koncentruosis į vaidmenis, kuriems reikalinga sąveika, priežiūra, mokymas 

ir praktika bei kitų valdymas – tai veikla, kuriai mašinos nėra tinkami pakaitalai. 

Išsilavinimas koreliuoja su tikimybe, kad jį pakeis automatizavimas. Pagal vidutinio lygio 

automatizavimo scenarijų, žmonės, turintys tik vidurinį išsilavinimą, tris kartus dažniau nei 

žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą, užims vaidmenis, kuriuos labiausiai palies 

automatizavimas (McKinsey & Company, 2020).  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
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3.2. Darbdavių vertybės, tikslai, poreikiai ir lūkesčiai, susiję su darbuotojais, 
galimi jiems tinkami modeliai 

1. Psichologinė sutartis. Darbdavio ir darbuotojo santykiuose yra daugybė aiškių lūkesčių, 

tokių kaip atlyginimas, kompensacija ir darbo pareigos. Be aiškių darbdavio ir darbuotojų 

susitarimų, dažnai yra nepatvirtintų ir neišsakytų lūkesčių. Tai yra psichologinė kontrakto 

dalis. Psichologinė sutartis yra nerašytas susitarimas, kuriame nurodoma, ko darbdaviai tikisi 

iš darbuotojų ir ko darbuotojai tikisi iš darbdavių. Praktikoje dauguma psichologinių sutarčių 

yra tarp vadovų ir jų tiesioginių ataskaitų. Ši sutartis apibrėžia kiekvieno asmens lūkesčius 

žmonėms, vadinamiems „vadybininkais“ ir „darbuotojais“. Tikimasi, kad vadovai elgsis su 

darbuotojais sąžiningai, suteiks informaciją apie tai, kaip darbuotojai atlieka savo darbą, 

sudarys priimtinas darbo sąlygas ir aiškiai informuos apie svarbius organizacinius klausimus. 

Tikimasi, kad darbuotojai už savo atlyginimą sąžiningai atidirbs dienos darbą, turės pozityvų 

požiūrį, laikysis nurodymų, nedarys pravaikštų ir parodys lojalumą organizacijai (kurią įkūnija 

vadovas). 

Reikia pabrėžti, kad darbdavys ir darbuotojas neturi bendrauti, susitariant dėl psichologinės 

sutarties specifikos tam, kad sutartis egzistuotų ir turėtų įtaką darbuotojo elgsenai. 

Psichologinė sutartis turi įtakos darbuotojo atliekamų darbų kiekiui ir kokybei. 

2. Lūkesčiai daro įtaką darbuotojo elgesiui. Daugelis žmonių nepateikia savo lūkesčių aiškiai, 

tinkamam asmeniui ir efektyviausiu metu. Nutrauktos psichologinės sutartys tarp darbdavių ir 

darbuotojų yra daugelio konfliktų darbe, pravaikštų, prastų darbo rezultatų ir brangios 

darbuotojų kaitos priežastis. Šis nutylėjimas apie psichologinio kontrakto lūkesčius, atrodo, yra 

taisyklė, o ne išimtis. 

Tad kodėl mes nepranešame vieni kitiems apie savo darbo lūkesčius? Pirma, mes net nežinome, 

kokie buvo sutarties elementai, kol nenusivylėme, nes nebuvo patenkinti kai kurie svarbūs 

lūkesčiai. Antra, poreikis iš tikrųjų aptarti darbo lūkesčius daugeliu atvejų yra gana naujas. Dar 

palyginti neseniai darbuotojai ir vadovai sutiko, kad tikimasi, jog darbuotojai dirbs savo darbą 

iki pensijos, nebent jiems nepavyks atlikti tam tikrų svarbių veiksmų. Šiandien dėl sparčių 

pasikeitimų darbo vietose, šio susitarimo nebegalima laikyti savaime suprantamu dalyku. 

Norint užmegzti kokybiškus abipusius santykius, naudinga aiškiau diskutuoti apie darbuotojo 

ir vadovo / darbdavio ir darbuotojo lūkesčius ir reguliariai apie juos diskutuoti. 

Lūkesčių išsiaiškinimo ir aptarimo procesas sumažina apyvartą, bet padidina produktyvumą ir 

pasitenkinimą darbu. Vienas galingiausių organizacijų motyvatorių yra vadovų dėmesys. 

Lūkesčių aptarimas akivaizdžiai padeda darbuotojams patikėti, kad kažkas iš organizacijos 

rūpinasi jais kaip asmenimis. 

3. Darbdavio ir darbuotojo lūkesčiai. Lūkesčius galima suskirstyti įvairiai, tačiau jie turėtų 

apimti svarbius darbo ir gyvenimo aspektus – tiek aiškius užduočių vykdymo, vadovavimo 

nurodymus ir organizacinių išteklių palaikymą, tiek asmeniškesnius lūkesčius dėl pagarbaus 

elgesio, darbo aplinkos kokybės, asmeninės išraiškos ir augimo. Kiekviename aprašyme tiek 
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vadovas (kaip asmuo ir darbdavio atstovas), tiek darbuotojas turi lūkesčių. Kartais šie lūkesčiai 

sutampa. Problemos kyla, kai lūkesčiai nesutampa. 

4. Darbo struktūros lūkesčiai. Aiški ir įtraukianti kryptis prieš atvirą ir nestruktūruotą darbą. 

Darbuotojai laukia, kiek informacijos jiems bus suteikta apie tai, ką jie turi padaryti ir kodėl. 

Darbuotojai-vadovai nori aiškių ir patrauklių nurodymų, tikisi turėti labai aiškiai apibrėžtus 

darbus ir pareigas. Jie nori žinoti, kokių išteklių reikia darbui atlikti, ir konkrečių rezultatų, 

kuriuos reikia pasiekti norint gauti atlygį. Jie tikisi ir pateikia kiekvieno darbo pareigybės 

aprašymą, pagrįstą darbo analize. 

Šiame pareigybės aprašyme tiksliai apibrėžiama, kurias užduotis reikia atlikti. Vieni 

darbuotojai greičiausiai derėsis dėl tikslų, kuriuos turi pasiekti, remdamiesi pareigybės 

aprašymu. Kiti darbuotojai teiks pirmenybę atviresniam ir nestruktūrizuotam darbui ir tikėsis, 

kad duos-gaus idėją, ką reikia daryti, bet darbdaviai nenurodys, kaip tai reikia padaryti. Darbo 

aprašymas jiems būtų nereikalingas ir neveiksmingas, galbūt net ribojantis, kai darbe reikia 

nedelsiant reaguoti į tuo metu gautą informaciją. 

5. Žmonių santykiai organizacijoje. Vertinti skirtumus ir homogeniškumą: kai kurie žmonės 

mėgsta dirbti su įvairiais žmonėmis ir apsikeisti skirtingomis nuomonėmis, net jei tai sukelia 

tam tikrą konfliktą. Tokie darbuotojai klesti aplinkoje, kur ieškoma skirtumų ir jie 

konstruktyviai išnaudojami. Kiti žmonės teikia pirmenybę homogeniškesnėms grupėms, 

kuriose jie jaučia stiprų bendrą būties ir mąstymo jausmą. 

Komandinis darbas ir autonomija. Daugelis žmonių mėgsta dirbti vieni. Kiti mieliau dirba 

grupėse. Kai kurie darbai reikalauja, kad žmonės dirbtų kaip komanda, nes užduotys yra per 

daug sudėtingos vienam asmeniui. 

Darbas, gyvenimas, pusiausvyra. Kai kurie iš mūsų esame darboholikai – norime dirbti kuo 

daugiau valandų, kad atliktume darbą. Kiti teikia pirmenybę savo asmeniniam gyvenimui, o 

darbas leidžia gyventi tokį gyvenimą, kokio norime. Dar kiti siekia gyvenimo kokybės ten, kur 

yra riba ir pusiausvyra tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo aspektų. Kai tokia pusiausvyra 

yra lūkestis, žmonės tikisi lankstumo darbo valandomis, ribotos organizacinės veiklos, 

organizuojamos asmeniniu laiku ir tinkamo darbo kiekio. 

6. Motyvuojantys lūkesčiai: pripažinimas, raiška, saugumas ir augimas. Visiems patinka 

būti pripažintiems, tačiau kai kurie žmonės turi labai aiškių lūkesčių, kaip, kada ir kas turi juos 

pripažinti. Nepriklausomai nuo to, kaip pripažįstate žmones, įsitikinkite, kad pripažinimas yra 

aiškiai susietas su faktiniu darbo rezultatu (The Employer-Employee Expectations, 2018). 

3.3. Partnerystės poveikis studentų akademinei, socialinei ir fizinei gerovei 

Socialinės, emocinės ir kognityvinės kompetencijos vystosi visą gyvenimą ir yra būtinos sėkmei 

mūsų švietimo įstaigose, darbovietėse, namuose ir bendruomenėse bei leidžia žmonėms 

prasmingai prisidėti prie visuomenės (The Aspen Institute, 2017). 
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Buvo tiriamos kelios kompetencijos ir gebėjimai, kurie padidina mokinių ir paauglių mokymosi 

efektyvumą. Pavyzdžiui, gebėjimas valdyti emocijas, sutelkti dėmesį ar sėkmingai palaikyti 

santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais teigiamai veikia mokymosi pažangą. Teigiamą 

įtaką mokymosi rezultatų kokybei turi problemų sprendimo įgūdžiai, gebėjimas mokytis iš 

akademinių studijų ir praktikos, taip pat gebėjimas įveikti sunkumus. 

Be individualių mokinių rezultatų, dėmesys socialiniam ir emociniam vystymuisi skatina 

saugias, efektyviai veikiančias mokyklas ir klases, kurioms būdinga palaikomoji kultūra ir  

palankus organizacijos klimatas, pozityvūs tarpusavio santykiai, efektyvus klasių valdymas, 

gilesnis mokymasis ir išspręstos elgesio problemos. 

Studentai turėtų būti pagrindiniai visų partnerysčių naudos gavėjai. Todėl labai svarbu, kad 

prieš partnerystės sutarčiai įsigaliojant, būtų atliktas numatomų partnerystės rezultatų 

įvertinimas, siekiant užtikrinti teigiamą poveikį studentams. Tai galima pasiekti informuojant 

visas suinteresuotąsias šalis apie siūlomą partnerystę ir suteikiant galimybę aptarti „už“ ir 

„prieš“ bei pateikti grįžtamąjį ryšį. Kai kurios švietimo įstaigos įsteigė atskaitomybės komitetą, 

kuris įvertino partnerystės poveikį studentams. Komiteto nariai buvo švietimo įstaigų 

pareigūnai, mokytojai, tėvai, studentai ir bendruomenės nariai. Jei nėra specialaus komiteto, šį 

vaidmenį gali padėti atlikti vietinė TMA (Tėvų ir mokytojų asociacija). Nepriklausomai nuo 

vietos, įsitikinkite, kad patys studentai turi balsą ir dalyvauja procese. Veiksmingas ir 

kruopštus bendravimas prieš įgyvendinant partnerystę yra labai svarbus siekiant ilgalaikės jos 

sėkmės (A how-to Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

3.4. Pagrindiniai perspektyvūs švietimo įstaigų tikslai ir poreikiai 

Trys pagrindiniai švietimo ir verslo bendradarbiavimo pranašumai, kurie ateities švietimo 
įstaigoms tampa vis svarbesni: 

• Praktinio mokymo kokybės ir tinkamumo gerinimas. Yra įvairių būdų tai pasiekti: 

praktikos programos, įskaitant globalizuojančios darbo rinkos perspektyvą ir 

galimybes įdarbinti užsienio darbuotojus; verslo žmonių įtraukimas į aukštųjų mokyklų 

dėstytojus; įgūdžių ir kompetencijų, atitinkančių įmonių poreikius, tobulinimas, pasiūla 

kuriant kompetencijos centrus; akademinių programų peržiūra ir pritaikymas, įskaitant 

bendrų programų kūrimą; universiteto dėstytojų darbo ir metodų modernizavimas; 

universitetų valdymo tobulinimas, pavyzdžiui, vadovų pakeitimas, tyrimų centrų 

sujungimas; investicijų į švietimą efektyvumo didinimas. 

• Geresnės absolventų įsidarbinimo galimybės – per darbo muges ir stažuočių 

programas, per darbdavių prekių ženklo reklamavimą ar universiteto karjeros centro 

veiklą, kaip sąsają, skatinančią įsidarbinimo įgūdžius ir geresnę absolventų karjeros 

plėtrą. 

• Skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą bei bendras iniciatyvas ir projektus – labiau 

įtraukiant studentus ir akademinę bendruomenę į mokslinius tyrimus ir plėtrą, 

stiprinant praktinę, taikomąją mokslo ir projektinę universitetų veiklą, daugiadalykį 

bendradarbiavimą ir sutelkiant dėmesį į naujas žinias apie naujus sektorius ir 
technologijas, skatinant žinių ir naujovių perdavimą bei verslumą (EMCOSU, 2012). 
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3.5. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai partnerystės tikslai kartu su laukiamais 
rezultatais 

Partnerystė gali būti tiesiogiai susieta su organizacijos strateginiais tikslais. Pavyzdžiui, 

švietimo įstaigoms tai gali apimti konkrečius programinius ar propagavimo tikslus, turinčius 

tiesioginį ar netiesioginį poveikį numatomiems paramos gavėjams, atsižvelgiant į organizacijos 

misiją ir įgaliojimus. Verslo bendrovei tai gali įgyti komercinę vertę, pasitelkiant naujas verslo 

galimybes arba užtikrinant tiekimo grandinės tvarumą. 

Kai kuriais atvejais partnerystė gali tiesiogiai neatlikti organizacijos misijos, bet prisidėti 

siekiant strateginių tikslų. Pavyzdžiui, partnerystė gali padėti priimti standartus ar elgesį, kurie 

netiesiogiai palengvina konkretaus tikslo įgyvendinimą arba prisideda prie jo. Arba tai gali 

palaikyti palankią aplinką ar sisteminius pokyčius, leidžiančius ateityje veiksmingiau spręsti 

problemą. Pavyzdžiui, įmonė gali bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, siekdama parengti tam tikrų prekių tiekimo grandinės tvarumo standartus, o 

tai padės įmonei pakelti jos pačios tvarumo lygį. 

Išteklių prieaugis gali apimti finansinį pelną finansavimo arba sutaupytų išlaidų pavidalu 

(pavyzdžiui, pasidalijant paslaugomis). Organizacijos taip pat gali gauti nefinansinės 

materialinės naudos, tokios kaip prekės, paslaugos (natūra) ar savanorių pagalba. 

Organizacijos taip pat gali užmegzti partnerystę, siekdamos daugybės neapčiuopiamų 

pranašumų. Tai gali apimti, pavyzdžiui, socialinį ar politinį kapitalą; tinklus ir jungtis; 

padidėjusį teisėtumą; reputacijos naudą; įtaką ir pozicionavimą; žinių ir gebėjimų stiprinimą; 

naują mąstymą, darbuotojų moralę bei jos išlaikymą (Stibbe, Reid, Gilbert, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARBU 

Jūs skaitėte ir kalbėjotės. Jūs pasidalijote žiniomis. Galbūt jūs nesutarėte, juokėtės 

ir verkėte. Jūs girdėjote ir gerbėte skirtingą požiūrį. 

Jūsų partnerystė prasidėjo. 

➢  Ką jūs visi darote, šeimos, pedagogai, bendruomenės nariai ir studentai, kad 

jūsų mokymosi bendruomenė taptų įtraukia ir svetinga šeima, kokios 

norite? 

➢  Ką sukursite tik savo bendruomenei? 

➢  Kaip išliksite savo kelyje? 

➢  Kaip sužinosite, kad keičiate studento mokymąsi? 
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4. ĮGYVENDINIMAS 
Vien pasirašyti sutartį nepakanka. Turite aiškiai žinoti, kaip dirbsite kartu siekdami 

partnerystės tikslų. Partnerystės valdymas yra sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimai 

įgyvendinami arba neįgyvendinami. Sprendimų priėmimo procesas, kurį jūsų komanda laiko 

tinkamu partneriams, padės nustatyti geriausią jūsų partnerystės valdymo sistemą. 

 

Personalo kaitos valdymas. Turėkite omenyje, kad IB ir verslo įmonės personalas bei 

vadovavimas gali keistis. Kai taip atsitinka, pasistenkite užmegzti ryšį su naujais darbuotojais, 

ypač jei jie vaidina svarbų partnerystės vaidmenį. Tai gali būti naudinga net aukščiausiu lygiu. 

Pavyzdžiui, jei verslo partneris paskiria naują įmonės generalinį direktorių, švietimo įstaigos 

direktoriaus laiškas, kuriame aprašoma partnerystės sėkmė, leis naujam generaliniam 

direktoriui gerai susipažinti su jos programa ir įsitraukti į partnerystę. Tą patį galima pasakyti 

ir apie verslininko laišką naujam mokymo institucijos atstovui. Nesidrovėkite asmeniškai vykti 

į verslo vietą ar švietimo įstaigą pasveikinti naujo generalinio direktoriaus. 

 

Studentai ateina ir išeina, jie keičiasi kiekvienais metais, kas semestrą ar per kiekvieną modulį, 

tačiau IB vadovas lieka ir toliau palaiko partnerystę. Be to, bendradarbiavimo inicijavimo 

procese IB vadovas užmezga ryšius ir bando rasti tinkamą partnerį, nes bendradarbiavimas 

turi vykti instituciniu lygmeniu, o ne asmeniškai, todėl IB vadovas yra oficialus įstaigos 

atstovas, galintis sudaryti oficialią bendradarbiavimo sutartį. 

Rengti mokymus visoms dalyvaujančioms šalims. Švietimo įstaigos ir verslas turėtų kartu 

nustatyti, kokio tipo mokymų gali prireikti siekiant užtikrinti sėkmingą partnerystę. Švietimo 

įstaigos, atliekančios kuravimo ir mokymo vaidmenį, geriausiai galėtų mokyti savanorius. Taip 

pat turėtų būti naudojami išoriniai šaltiniai (žr. Išteklių kontaktų sąrašą 1 skyriuje). Kitais 

Labai svarbus vaidmuo kuriant partnerystę su verslo įmonėmis tenka 

IB vadovui. Dėstytojas, lektorius, mentorius, auklėtojas ir IB vadovas 

yra pagrindinės figūros, kuriančios šias partnerystes. 

 

“ 
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atvejais verslo partneris gali būti geriausias mokymo šaltinis. Pavyzdžiui, jei partnerystė 

numato studentų stažuotes verslo korporacijoje, kurios atstovai gali organizuoti mokymus 

tam, kad studentai susipažintų su įmonės vidaus kultūra, tinkama biuro apranga, bendradarbių 

elgesiu ir darbdavio lūkesčiais (A how-to Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

4.1. Partnerių vaidmens ir atsakomybės nustatymas  

Kiekvienas partnerystės dalyvis turėtų tiksliai žinoti, kodėl jis yra čia, ką duoda partnerystei, 

ko gali tikėtis iš kitų ir, žinoma, ką reikia pasiekti kartu, arba, kitaip tariant, ko iš jų tikimasi. 

Deja, daugelyje partnerysčių trūksta aiškumo dėl partnerių vaidmenų ir funkcijų. 

Kokie vaidmenys ir funkcijos yra svarbūs partnerystei? Partneriai gali atlikti įvairias funkcijas 

– žinių nešėjų, informacijos tarpininkų, finansininkų ir politikos formuotojų, taip pat įvairius 

vaidmenis – vizionierių, strategų, pardavėjų, lobistų ir mokytojų. Tarpininkai ir ne mažiau 

svarbūs įmonių vadovai yra būtini partnerystei įgyvendinti. Kiekvienas atskiras partneris 

paprastai turi daugiau nei vieną vaidmenį ir funkciją, pavyzdžiui, jis gali veikti kaip žinių 

nešėjas, finansininkas ir vizionierius tuo pačiu metu. Visi vaidmenys ir funkcijos yra svarbūs 

bendrai partnerystės sėkmei. Pavyzdžiui, jei partneriams trūksta pardavėjų, tai trukdys 

tinkamai iškomunikuoti aplinkai apie savo produkciją. Panašiai ir be moderatorių partnerystei 

beveik neabejotinai kils sunkumų derinant ir subalansuojant partnerių indėlį. Svarbu, kad 

vaidmenys ir funkcijos būtų iš anksto išsiaiškinti: kiekviena partnerystė turėtų aptarti, tiksliai 

apibrėžti ir kartu nuspręsti dėl kiekvieno partnerio vaidmens ir jų partnerystei būtinų funkcijų. 

Tačiau ne visi šie vaidmenys yra aiškūs arba gali būti aiškiai apibrėžti. Partnerystei reikalingi 

komunikaciniai įgūdžiai ypač pastebimi ir įvertinami tik tada, kai jų trūksta procese. 

Partnerių vaidmuo ir funkcijos laikui bėgant pradeda skirtis dėl šių priežasčių: 

• strategijos pakeitimas darbo programose, atsižvelgiant į besikeičiančius vietos ir 

regionų poreikius; 

• kintantys skirtingų partnerystės etapų reikalavimai, pvz., įkūrimas, įgyvendinimas ir 

konsolidavimas; 

• partneriams atstovaujančio personalo, jų įgūdžių ir kompetencijos svyravimai. 

Norint sustiprinti vidinę partnerystės struktūrą ir efektyvumą, gali būti naudingas institucinis 

plėtros procesas. Vykdant šį procesą, reikia atsižvelgti į bendrą partnerystės funkciją, 

įsipareigojimus, ribas, atsakomybę ir apribojimus. Jei partnerystėje neaiški pagrindinė 

funkcija, ji gali būti perkrauta įvairiais vietos ir regionų reikalavimais, todėl pasiekti visų tikslų, 

planų ir idėjų bus neįmanoma. Reikalavimus galima patenkinti tik tuo atveju, jei partnerystė 

aiškiai žino savo esmę, pareigas, kompetenciją, gebėjimų ir galimybių ribas. 

Tai yra didelis iššūkis. Be to, vaidmenys ir funkcijos skiriasi ne tik atsižvelgiant į dalyvaujančio 

partnerio tipus, bet ir į bendrą partnerystės funkciją. Partnerystėms reikalingi valdymo 

vaidmenys skiriasi priklausomai nuo partnerystės funkcijos. Pavyzdžiui, jei partnerystė 

apibrėžia savo pagrindinę funkciją kaip „strateginę tarybą koordinuojančią regioninę politiką“, 

pagrindinis šios partnerystės vadovo tikslas bus „partnerių koordinavimas“. Partnerių 
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funkcijos gali būti įvairios: nuo „darbdavio teminių indėlių suteikimo“ ir „darbo rinkos 

priemonių kūrimo“ iki „finansinio partnerystės priemonių palaikymo“. Didelėse partnerystėse 

tikėtina, kad tik pagrindinė grupė dalyvaus aiškinant partnerių vaidmenis ir atsakomybę. 

Apskritai turėtų būti siekiama bendro sutarimo (OECD LEED, 2006). 

 

 

 

Nepakanka pasirašyti sutartį. Turite aiškiai žinoti, kaip dirbsite kartu siekdami partnerystės 

tikslų. 

 

7 pav. Penki atviri partnerystės standartų etapai. 
Šaltinis: https://www.researchgate.net/figure/The-five-steps-of-Open-Standards_fig5_281068807  

SVARBU 

https://www.researchgate.net/figure/The-five-steps-of-Open-Standards_fig5_281068807
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5. PARTNERYSTĖS PALAIKYMAS 

5.1. Užtikrinti partnerystės paramą ir patikimumą tarp švietimo įstaigų ir verslo 
– nuo žemiausio iki aukščiausio lygio 

 
Partnerystėms turėtų būti teikiama aukščiausio lygio parama verslo ir švietimo įstaigose, 

kuriose savo veiklą vykdo IB. 

 
 

Vadovai, direktoriai, švietimo įstaigų tarybos, generaliniai direktoriai ir kiti vadovaujantys 

asmenys turėtų aiškiai išreikšti ir parodyti paramą partnerystei tiek įmonės viduje, tiek išorėje: 

• dėstytojai, IB vadovai, darbuotojai ir kiti mokymo įstaigos atstovai turėtų aiškiai remti 

partnerystę; 

• bendruomenės nariai turėtų turėti galimybę prisidėti prie partnerystės; 

• į partnerystę turėtų būti įtraukti išsamūs vidaus ir išorės komunikacijos planai, kurie aiškiai 

parodo visų šalių lūkesčius; 

• partneriai turėtų reguliariai pranešti apie numatomus ir realius visos veiklos rezultatus. 

Komunikacija apie partnerystę turėtų sudaryti galimybes privačiam ir viešam abiejų šalių 

pripažinimui. 
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6. STEBĖSENA IR VERTINIMAS  
Partnerystė turėtų būti plėtojama aiškiai apibrėžiant sėkmę visiems partneriams: 

• Sėkmės priemonės turėtų būti numatytos partnerystės pradžioje. 

• Partnerystė turėtų būti vertinama reguliariai ir pagal susitarimą. 

• Vertinimas turėtų apimti informacijos rinkimą ir analizę, siekiant nustatyti 

partnerystės pasiekimus, stipriąsias ir silpnąsias puses. 

 

Kartu su strateginiu planavimu stebėjimas ir vertinimas yra pagrindiniai sėkmingos 

partnerystės komponentai. Nors planavimas padeda nustatyti tikslus, kuriuos reikia pasiekti, 

ir darbą, kurį reikia atlikti nuo pat pradžių, geras vertinimo ir stebėjimo procesas padeda visos 

partnerystės metu įvertinti, ar operacijos yra tinkamos, ar rezultatai yra patenkinami bei 

įvertinti tikrąjį partnerystės poveikį. 

Įgyvendinant vertinimo ir stebėsenos procesą, reikėtų atsižvelgti į šiuos tris principus: 

1. Partneriai turi dalyvauti praktikoje. 

Partneriai turi sugebėti nustatyti pasiekiamus rezultatus ir siekiamą poveikį. Tai turi būti 

pagrįsta patikima regiono ir bendruomenės lūkesčių analize. 

Jie turi susitarti dėl pagrindinių rodiklių, kurie geriausiai įrodys jų veiksmų tinkamumą ir 

efektyvumą bei ilgalaikį partnerystės poveikį. 

Jie turi dalyvauti kuriant vertinimo strategiją, apimančią įvairius metodus (pvz., statistinių 

duomenų rinkimą, pasitenkinimo gautais rezultatais tyrimus ir kt.). 

Jie turi nustatyti stebėsenos procedūras ir dalyvauti kuriant duomenų rinkimo priemones. 

2. Specialistai turi būti atsakingi už kai kuriuos vertinimo etapus. 

Specialistai privalo suteikti savo patirtį partneriams ir užtikrinti jų pagrindinius mokymo 

metodus. 

Jie turi vadovauti partneriams veiklos procese ir patikrinti bei patvirtinti jų pasirinktus 

pagrindinius rodiklius ar metodus. 
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Tam tikrais etapais jie turi atlikti partnerystės klientų ar naudos gavėjų pasitenkinimo 

rezultatais tyrimus ir išanalizuoti rezultatus. 

Projekto dalyviai turi sutikti surinkti reikiamus duomenis ir informaciją. 

Šis požiūris padeda partneriams susipažinti su vertinimo metodais ir įgyti tam tikros patirties 

šioje srityje, užtikrinant proceso patikimumą ir gautus bei išorės specialistų patvirtintus 

rezultatus. 

Partnerystės iš įvairių vertinimo metodų gali pasirinkti tą, kuris geriausiai tinka jų narystei, 

veiklos apimčiai ir tikslams. Išorinis vertintojas kartu su partneryste užtikrina optimalius 

įrodomus rezultatus. Be to, nuolatinis vidaus auditas (paprasčiau nei įprastas verslumo 

procesas) padės partnerystei išlaikyti savo narių patikimumą. Tai ypač tinka, kai kalbama apie 

partnerystes, kuriose dalyvauja įvairūs nariai. 

3. Vertinimo ir stebėsenos procesas turi būti įgyvendinamas partnerystės pradžioje. 

Norint išsamiai įvertinti partnerystės kryptį ir jos rezultatus, svarbu kuo greičiau nustatyti 

pradinę padėtį ir reguliariai bei nuolat kaupti pagrindinius duomenis. Taip pat nuo pat pradžių 

turi būti numatytas biudžetas vertinimui ir stebėjimui. 

Stebėjimo proceso metu būtina įdiegti vartotojui patogų mechanizmą, sukonstruotą taip, kad 

palengvintų partnerių, paskirtų vykdyti veiklą ir procedūras, darbą. Atskyrus veiklos stebėjimą 

nuo pačios partnerystės plėtros (evoliucija, plėtra ir kt.), bus lengviau organizuoti vidaus 

procesą, remiantis tokiais svarbiais klausimais: „Ką mes planuojame ir įgyvendinsime?“, „Su 

kokiais žmogiškaisiais ir ekonominiais ištekliais?“, „Kokia yra mūsų nauda ir atitinkamos 

išlaidos?“, „Kur mes matome deficitą ar perteklių (pvz., pastangų, pinigų, idėjų ir pan.)? 

Tokios aplinkybės ne tik užtikrina teisingą ir tikslų atlikto darbo įvertinimą, bet ir pateikia 

regioninės partnerystės padarinių ir ilgalaikio poveikio įvertinimą. Koreguojamųjų veiksmų 

galima greitai imtis, jei įmanoma patikimai parodyti laukiamus rezultatus tiek bendruomenei, 

tiek finansininkams. Procesas galiausiai lemia didesnį partnerių pasitikėjimą ir didesnį 

patikimumą pačiai partnerystei (OECD LEED, 2006).  
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8 pav. Partnerių įsitraukimo ciklas. 
Šaltinis: https://www.slideteam.net/partner-engagement-cycle-with-monitoring-and-evaluation.html 

  

SVARBU 
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IŠVADOS IR ĮŽVALGOS 
Pramonės ir švietimo partnerystė yra bendradarbiavimo pastangos, suartinančios švietimo 

įstaigas, įmones ir bendruomenes, sprendžiant abiejų partnerių interesus tobulinti švietimą. 

Kai pramonė ir švietimo įstaigos dirba ranka rankon, siekdamos naujų žinių aukštumų, jos 

tampa galingu inovacijų ir ekonomikos augimo varikliu. 

Nuolat besikeičianti reali darbo rinka tiesiogiai veikia IB pasaulį. Virtualus mokymasis, darbas 

namuose, virtualus bendravimas, daugybės veiklų vykdymas nuotoliniu būdu – tai ne tik 

tendencija, bet ir būtinybė, kurią sukelia dabartinis klimatas visame pasaulyje. 

Švietimo įstaigų ir verslo partnerystė daro didžiulę įtaką jaunimo gyvenimui ir švietimo 

veiksmingumui. Kai bendradarbiauja verslas ir švietimo įstaigos, partnerystė reikšmingai 

pagerina studentų pasiekimus ir skatina naujoves visame edukaciniame procese. 

Siekiant geresnės partnerystės, būtina: 

Sukurti verslo įmonių, žinančių apie IB veiklą, duomenų bazę, kurioje galima rasti reikalingų 

duomenų bendradarbiauti su IB. 

Suteikti galimybę kiekvienai IB prisijungti prie šios duomenų bazės ir užpildyti savo duomenis. 

Tai galėtų valdyti nacionaliniai IB centrai. 

Teikti IB vadybininkų mokymus apie projektų rengimą ir bendrų projektų su verslo įmonėmis 

galimybes. 

Organizuoti susitikimus, diskusijas, verslumo konkursus kartu su realaus pasaulio įmonių 

atstovais, kur būtų pristatoma IB veikla ir apibrėžtos bendradarbiavimo galimybės. 

Organizuoti seminarus, mokymo ciklus, paskaitas, bendrus projektus kartu su įmonėmis. 

Sudaryti sąlygas IB vadybininkams atlikti praktiką užsienio IB, kurių metu būtų galima perimti 

jų bendradarbiavimo su įmonėmis patirtį. 

Pasidalijus gerąja patirtimi, bendradarbiaujant įmonėms ir IB užsienyje, parengti gerosios 

praktikos pavyzdžių leidinį su patarimais ir rekomendacijomis. 

Studentams kurti scenarijus, kaip organizuoti verslo susitikimus, apskritojo stalo diskusijas ir 

kitus renginius IB srityje, nes bendri renginiai yra labai svarbūs partnerystėje. 
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1 PRIEDAS. DARBALAPIS: PRADĖTI / NUSTOTI / 
TĘSTI 
„Nustoti…Pradėti…Tęsti“  veiklos principas naudojamas įvairiems tikslams. Kuriant 

partnerystę, tai gali būti labai naudinga nustatant pradinius duomenis ir plėtojant bendrą 

supratimą apie suinteresuotųjų šalių grupės dabartinės situacijos suvokimą. Čia yra trumpas 

veiksmų, kuriuos reikia atlikti naudojant darbalapį „Nustoti…Pradėti…Tęsti“, aprašymas. 

1. Nustatykite kontekstą 

Skirkite šiek tiek laiko pagalvoti apie tai, ką darote santykiuose su verslu ir IB partneryste. 

Užduokite sau šiuos klausimus: 

• Kas neveikia mūsų dabartinėje IB? (Kažkas, ką turėtume NUSTOTI daryti). 

• Ką turėtume turėti, kad pagerintume IB veiklą? (Kažkas, ką turėtume PRADĖTI). 

• Kas gerai veikia mūsų IB ir ką reikėtų tęsti? (Kažkas, ką turėtume TĘSTI). 

2. Individualus darbas 

Naudokite „Nustoti... Pradėti... Tęsti“ darbalapį: 

Išvardykite tris (3) dalykus, kuriuos šiuo metu darome ir kuriuos turėtume NUSTOTI daryti. 

Išvardykite tris (3) dalykus, kuriuos turėtume PRADĖTI, kurie pagerintų mūsų IB veiklą. 

Išvardykite tris (3) dalykus, kuriuos šiuo metu darome savo IB, kuriuos reikėtų TĘSTI. 

Pastaba: jei jūsų rajone ar švietimo įstaigoje jau yra partnerystės pavyzdžių, galite 

pasikonsultuoti, ką STABDYTI, PRADĖTI ar TĘSTI, lyginant su tuo, kaip šiuo metu vyksta 

bendradarbiavimas su verslo partneriais. 

  
NUSTOTI 

 
Kas neveikia mūsų dabartinėje IB? (Kažkas, ką turėtume NUSTOTI 
daryti). 

PRADĖTI 
 

Ką turėtume turėti, kad pagerintume IB veiklą? (Kažkas, ką turėtume 
PRADĖTI). 

TĘSTI 
 

Kas gerai veikia mūsų IB ir ką reikėtų tęsti? (Kažkas, ką turėtume 
TĘSTI). 
 

 

  



 

 
Imitacinės bendrovės partnerystės su realiu verslu vadovas 41 

 

2 PRIEDAS. ORGANIZACINIS PASIRENGIMO 
VERTINIMAS (OPV) 
Šis įrankis gali būti naudojamas kaip vadovas, vertinant IB pasirengimą partnerystei, 

apibrėžiant organizacijos tikslus ir nustatant būsimus partnerius. 

Rekomenduojamas duomenų rinkimas, analizė ir interpretavimas: OPV sudaro 10 dalykų, 

kurie turėtų būti nagrinėjami kaip pagrindinių jūsų organizacijos, atsakingos už santykių 

užmezgimą ir palaikymą su jūsų programos partneriais, narių diskusijų dalis. Šie dalykai yra 

skirti organizacijai įsivertinti dėl aiškaus noro ir galimybių užmegzti partnerystės santykius. 

Kiekvieną elementą partneriai turi apsvarstyti, aptarti ir susitarti dėl dabartinio jūsų 

organizacijos pasirengimo bendradarbiauti su konkrečiu asmeniu, grupe ar organizacija. 

Elementai sugrupuoti taip: 

A – Organizacijos svarba, B – Organizacinės derybos ir C – Organizacinė atsakomybė. 

Kiekvienas elementas turi būti vertinamas TAIP (pažymėtas arba „1“) arba NE (nepažymėtas 

arba „0“), balų diapazonas yra A 0–2, B 0–4 ir C 0–4. Paprastas daugumos balas bendrai ir 

kiekvienoje grupėje rodo jūsų grupės pasirengimo lygį. 

Įvertinkite savo pasirengimą bendradarbiauti: 

  Esame pasirengę modeliuoti partnerystės principus ir vertybes. (C) 

Esame atviri mokytis naujų įgūdžių ir elgesio, tokių kaip sprendimų priėmimas ir darbas 

komandoje. (B) 

   Mes išklausysime kitus ir sieksime partnerystės. (B) 

   Esame atviri žmonėms, turintiems idėjų, su kuriomis galbūt nesutiksime. (B) 

Esame pasirengę patikrinti savo darbotvarkę ir padaryti tai, kas geriausia partnerystei. (B) 

   Esame pasirengę nustatyti bendrus tikslus ir uždavinius. (C) 

   Mes turime stiprią žmonių grupę, kurią galime įtraukti į šią partnerystę. (A) 

   Mes suprantame, ką galime suteikti šiai partnerystei. (A) 

   Mes sutinkame būti partneriu ir išmokti savo vaidmenų bei atsakomybės. (C) 

   Mes sutinkame ateiti su humoro jausmu. (C) 
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3 PRIEDAS. PAGRINDINIO PARTNERIO SUDĖTIES 
ANALIZĖS DIAGRAMA  

1. Šiuo darbalapiu galima suderinti reikalavimus su potencialių partnerių savybėmis. 

 

Mūsų ketinimai ir rezultatai yra: 

 

 

Išvardykite, ko reikia norint įgyvendinti 

ketinimus ir rezultatus 

 

 

Nustatykite tai, ką įnešė potencialūs 

partneriai (įskaitant tai, kas atitinka 

reikalavimus) 

Ekspertizė / perspektyva: 

 

 

 

 

Įgūdžiai:  

 

 

 

 

 

Ištekliai: 
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2. Naudokite šį darbalapį potencialiems partneriams patikrinti. Oranžiniame skyriuje 

nurodykite visus pagrindinius kriterijus, kuriuos turi atitikti potencialūs partneriai. 

Žemiau mėlyname stulpelyje surašykite galimų partnerių vardus. Pagal kiekvieną 

kriterijų pažymėkite varnelę, jei potencialus partneris gali atitikti kriterijus. Tai 

suteiks jums bendrą vaizdą. 

 Kriterijų identifikavimas 

Potencialių 

partnerių 
sąrašas 
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4 PRIEDAS. POTENCIALIŲ PARTNERIŲ 
VERTINIMAS 
Yra daugybė dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti strategiškai renkantis partnerius, siekiant 

užtikrinti, kad potencialus partneris padėtų palaikyti ir tobulinti jūsų misiją. Šiame darbalapyje 

užduodami klausimai, kurie tinkamai nukreiptų jūsų mąstymą, vertinant potencialius 

partnerius.  

 Rekomenduojamas duomenų rinkimas, analizė ir aiškinimas: „Potencialių partnerių 

įvertinimas“ (angl. „Evaluating Potential Partners“) yra kokybinis partnerystės užmezgimo ir 

palaikymo vertės matas, kuris turėtų būti kaip diskusijos apie pagrindinius jūsų organizacijos 

narius, atsakingus už santykių užmezgimą ir palaikymą su savo programos partneriais, dalis. 

Šie elementai yra skirti organizaciniam įsivertinimui dėl noro ir galimybių užmegzti 

partnerystės santykius. Kiekvieno dalyko nariai turi apsvarstyti, aptarti ir susitarti dėl asmens, 

grupės ar organizacijos partnerystės potencialo, susijusio su: a) tipu; b) tiksline auditorija; c) 

verčių suderinamumu; d) nauda ir iššūkiais; e) abipusiais tikslais ir uždaviniais; f) numatomais 

rezultatais; g) kokybe; h) ištekliais. Nariai turi skirti laiko, įsitraukiant į diskusiją, kuri leistų 

transliuoti sutarimus ir nesutarimus kiekvienu klausimu. Jūsų komandos narių atsakymai 

(antras stulpelis) turėtų atspindėti sutarimą (abipusį susitarimą) dėl kiekvieno elemento, kuris 

leistų priimti bendrą sprendimą dėl galimo (-ų) partnerio (-ių) gyvybingumo. 

Klausimai Jūsų atsakymai  
Pagalvokite, kokio tipo organizacija būtų 
naudingiausia vykdyti jūsų misijai. Ar tai ne 
pelno siekianti organizacija? Ar tai religinio 
pobūdžio organizacija? Ar ji didelė, ar maža? 
Apibūdinkite organizaciją. (Organizacijos 
tipas) 

 

Kokią auditoriją bandote pasiekti ir kas 
labiausiai padėtų pasiekti tą auditoriją? 
(Tikslinė auditorija) 

 

Kokią naudą teiktų ši organizacija? Kokie jos 
trūkumai? (Privalumai ir iššūkiai) 

 

Ar ši organizacija ar asmuo yra gerai 
vertinamas bendruomenėje? Prisijungimas 
prie organizacijos, turinčios blogą reputaciją, 
gali pakenkti jūsų padėčiai bendruomenėje. 
(Privalumai ir iššūkiai) 

 

Ką kiekviena organizacija nori pasiekti 
dirbdama kartu? (Tikslai ir rezultatai) 

 

Kokie organizaciniai santykiai yra būtini 
šiems tikslams pasiekti? (Tikslas) 

 

Ar yra pakankamas pasitikėjimas ir 
įsipareigojimas palaikyti tokio pobūdžio 
santykius? (Kokybė) 
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Ar yra tokių organizacinių santykių resursų, 
kaip laikas, įgūdžiai, klientų supratimas, 
finansiniai ištekliai, bendruomenės parama, 
įsipareigojimas, sveikata ir žmogiškieji 
ištekliai? Jei ne, ar galima pasiekti tuos 
išteklius? (Šaltiniai) 

 

 

Kaip dera organizacijos ir jūsų vertybės? Jums bus daug sunkiau valdyti partnerystę, jei jūsų 

misija ir tikslai nesutampa. Išvardykite savo organizacijos ir savo potencialaus partnerio 

vertybes ir pažiūrėkite, kur jos sutampa (vertybių suderinamumas): 

Jūsų organizacijos vertybės Jūsų potencialaus partnerio vertybės 
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5 PRIEDAS. PARTNERYSTĖS SIŪLYMO PRIEMONĖ 
I. Partnerystę siūlančios organizacijos aprašymas:   

• Organizacijos pavadinimas  

• Gyvavimo metai  

• Kontaktinių asmenų vardai, pavardės 

• Pašto adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresai 

• Organizacijos tikslas  

• Teikiamos paslaugos 

• Narių / naudotojų profiliai 

• Pasiekimai 

• Teisinis statusas  

II. Pasiūlymo santrauka   (iki 100 žodžių)    

Kas buvo siūloma?  

III. Partnerių organizacijos privalumai 

Kodėl jūsų organizacija suinteresuota bendradarbiauti su potencialiu partneriu? Prašome 

atskirai išvardyti ir aptarti naudą (materialinę ir nematerialinę) jūsų organizacijai. 

IV. Kokia nauda potencialiam partneriui? 

Prašome atskirai išvardyti ir aptarti naudą (materialinę ir nematerialinę) potencialiam 

partneriui.     

V. Išsami informacija (kokia šiuo metu žinoma)  

Šiame puslapyje pateikiama keletas pagrindinių klausimų, kurie padės išsiaiškinti išsamią 

informaciją apie galimą partnerystę. Pabandykite atsakyti į kuo daugiau klausimų, remdamiesi 

šiuo metu turima informacija. Įtraukite tai, ką siūlo jūsų organizacija ir ko prašo potencialus 

partneris. Įtraukite (kaip žinomus) pradinius savo koncepcijos, operacijų, numatomų išlaidų ir 

pajamų, personalo ir (arba) planavimo ar priežiūros poreikių ir kt. planus. 
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Pagrindiniai klausimai 

Mūsų bendruomenės poreikių tenkinimas: 

• Koks numatomas šios partnerystės dalyvių skaičius ir profilis? 

• Kokios alternatyvos aptarnauti šioje partnerystėje nurodytus dalyvius? 

• Kiek esamo poreikio šiuo metu yra patenkinta?  

• Kokios panašios programos prieinamos kitose bendruomenėse? 

Finansinis aspektas: 

• Ar partnerystė suteikia galimybę uždirbti daugiau pajamų ir (arba) turėti mažesnių 

išlaidų vienam dalyviui, nei pati įmonė galėtų tai padaryti su savo darbuotojais ar 

įrenginiais? 

• Kokių išteklių tikimasi gauti iš partnerių kompanijos? 
• Ar bus materialinė nauda partnerei įmonei ir jei taip, kokia? 

 Logistika:  

• Koks yra jūsų siūlomas laiko planas? 

• Ar yra abipusiai naudingų  rinkodaros privalumų?  

• Kokia yra jūsų organizacijos patirtis, teikiant tokio tipo programas?  

• Kaip jūsų organizacija atitiks partnerių įmonės reikalavimus?  

 

Susitarimai ir vertinimas: 

• Kaip galite užtikrinti įmonei partnerei ilgalaikį savo organizacijos stabilumą? 

• Kokie susitarimų tipai ir trukmė turėtų būti naudojami šiai partnerystei? 

• Kokias „pasitraukimo strategijas“ turėtume įtraukti? 

• Ką reikėtų daryti, jei veikla neatitiktų pirminio susitarimo sąlygų? 
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6 PRIEDAS. PARTNERYSTĖS SUTARTIES PLĖTRA – 
PARTNERYSTĖS SUTARTIES PLĖTROS ĮRANKIS  
Organizacijos gali naudoti šį darbalapį, kad padėtų sudaryti išsamią partnerystės sutartį, 

kurioje aiškiai atsižvelgiama į kiekvieno partnerio vaidmenis ir atsakomybę bei daugelį 

elementų, reikalingų sklandžiai partnerystei vykdyti. Nors susitarimai laikui bėgant galėtų ir 

turėtų būti peržiūrimi ir pertvarkomi, tvirtas susitarimas, užmegztas partnerystės pradžioje, 

yra tvirto ir tvaraus bendradarbiavimo pagrindas. Toliau pateikiamas sąrašas, kurį partneriai 

gali įtraukti į rašytinį susitarimą, nors ne visus klausimus reikia spręsti. Susitarimai skiriasi, 

atspindėdami partnerystės unikalumą.  

Rekomenduojamas duomenų rinkimas, analizė ir aiškinimas: partnerystės susitarimų kūrimo 

(PSK) priemonė yra kokybinė priemonė, skirta naudoti dokumentuojant susitarimų sudarymo 

procesą. Kiekvienas toliau pateiktas skyrius ir elementų rinkinys jums ir jūsų potencialiam 

partneriui turi būti dokumentuotas (patikrintas ir užsirašytas), ar kiekvienas jų buvo 

ADRESUOTAS, ATSISKAITYTAS ar UŽBAIGTAS, kas buvo padaryta kiekviename proceso etape 

(Veiksmo žingsniai). PSK naudojimas turi būti laipsniškas, žingsnis po žingsnio, kūrimo 

procesas, kuris leis jums ir jūsų partneriams aptarti, derėtis ir nustatyti / nuspręsti dėl kritinių 

susitarimo komponentų. Galutinis produktas yra sistemiškai sukurtas ir gerai peržiūrėtas 

abipusis susitarimas. 

Toliau pateiktą darbalapį sudaro šie penki skyriai:  

I. Bendra informacija  

II. Partnerystės paslaugos 

III. Fiskaliniai ištekliai 

IV. Sistemos a. Planavimas ir sprendimų priėmimas b. Ryšiai c. Priežiūra d. Įrašų tvarkymas ir 

dokumentavimas  

V. Bendrieji administraciniai elementai 
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Partnerystės sutarties kūrimo įrankis 

1. Pagrindinė informacija (dažniausiai 
įžanginė) 
 

Dar 
neadresuota 

 

Diskutuojama Užbaigta Jūsų žingsniai 

Bendras susitarimo tikslo apibūdinimas     
Partnerio narystė ir teisinis statusas     
Sutarties laikotarpis     
Sutarties pakeitimai, atnaujinimo ir 
nutraukimo procedūros 

    

Kiekvieno sprendimus priimančio 
partnerio vaidmuo rengiant ir tvirtinant 
procesą 

    

Nacionalinių, valstybinių ir federalinių 
taisyklių ir politikos laikymasis 

    

Pranešimai apie interesų konfliktą ir 
draudžiama veikla 

    

Pagrindinių šalių parašai ir pasirašymo 
data 

    

2. Partnerystės paslaugos      
Paslaugų suteikimo vieta     
Kiekvieno partnerio vaidmuo teikiant 
paslaugas 

    

Darbuotojai, paskirti palaikyti 
partnerystę; kuris darbuotojas / 
partneris dirba ir prižiūri 

    

Kiekvieno partnerio asmeninė 
atsakomybė 

    

Personalo darbo grafikai      
Priežiūros procedūros     
Personalo kvalifikacijos reikalavimai     
Profesinis tobulėjimas (kvalifikacijos 
kėlimas, mokymai, kursai) 

    

Personalo atrankos procedūros     
Metinės veiklos vertinimo procedūros     
Nuostatos dėl pakaitalų     
3. Fiskaliniai ištekliai      
Kiekvieno partnerio finansavimas ir 
įsipareigojimas 

    

Finansavimas / ištekliai, kuriuos gavo ir 
kuris partneris 

    

Paskirtos atsakomybės už: patalpas / 
erdvę, techninę priežiūrą, remontą, 
maisto tiekimą ir reikmenis bei įrangą 
(kas perims įrangą pasibaigus 
susitarimui) 

    

Natūrinės paslaugos     
4. Sistemos     
A. Planavimas ir sprendimų priėmimas      
Kiekvieno sprendimus priimančio 
subjekto vaidmuo planuojant ir priimant 
sprendimus 

    

Bendruomenės vertinimo procesas     
Partnerystės sutarties kūrimo įrankis 
(tęsinys) 

    

Bendradarbiavimo, įtraukios strategijos, 
kuriose dalyvauja partnerių darbuotojai 
ir bendruomenė 
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Elementai, kuriems reikia išankstinio 
patvirtinimo (aspektai, kuriuos 
partneris pasilieka teisę patvirtinti) 

    

B. Komunikacijos      
Susitikimų tipas, dažnumas, susitikimo 
dalyviai 

    

Ataskaitų tipas ir dažnumas     
Keitimasis informacija (kalendoriai, 
personalo politika, pareigybių 
sukūrimas ir kt.) 

    

Kiekvieno partnerio atsakomybė          
Technologijų naudojimas   –  bendros 
duomenų bazės stebėjimui, bendravimui 
el. paštu ir kt. 

    

Keitimosi informacija protokolai          
Komunikacijos          
Ginčų sprendimo procedūros          
C. Priežiūra     
Pranešimo apie nacionalinę, valstybinę 
ir federalinę stebėseną / vertinimą 
tvarka 

    

Nuolatinis partnerystės operacijų 
stebėjimas, įrašų peržiūra, 
susirašinėjimas, tolesni veiksmai 

    

Metiniai programų įsivertinimai, kitos 
apžvalgos 

    

Tobulinimo iniciatyvos (partnerių 
įsipareigojimai, kai partnerystė nevyksta 
taip, kaip numatyta) 

    

D. Įrašų tvarkymas ir dokumentavimas      
Įdarbinimas, registracijos paraiška ir 
priėmimas 

    

Įrašų saugojimas ir prieiga     
Paslaugų registravimo / stebėjimo 
procedūros, tolesni veiksmai 

    

Informacijos perdavimas, 
konfidencialumas 

    

5. Bendrieji administraciniai elementai      
Kontaktinis asmuo kiekvienoje 
dalyvaujančioje organizacijoje 

    

Kelionių politika     
Patikimumas / draudimas     
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7 PRIEDAS. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB ir verslo bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžiai: 
Italija 

Pirmieji žingsniai prieš pradedant partnerystę yra susiję su verslo 
misijos apibrėžimu ir imitacinės bendrovės valdymo žiniomis, 
pirminiais programinės įrangos naudojimo ir darbo su dokumentais 
mokymais, pasiruošimu IB veiklos startui. 
Norint tai padaryti, reikėtų išanalizuoti šias sritis: 
• Darbuotojų paskyrimas į skyrius, kuriuose organizuojama IB veikla 
• Pradinės veiklos planavimas ir bendravimas su kitomis IB 
• Apskaitos informacinės sistemos įdiegimas 
• Finansų planavimas 
• Verslo plano rengimas 
• IB makrostruktūra 
Dalyvavimas IB mugėje yra ypač svarbus, nes tai leidžia ugdyti 
bendravimo ir pardavimo įgūdžius, gebėjimą palaikyti tiesioginius 
verslo ryšius, viešai pristatyti imituotą veiklą. 
 
Siekiant išlaikyti partnerystę, labai svarbu plėtoti prekybą su IB, 
naudojant svarbiausias rinkodaros metodikas. Visų pirma vykdoma ši 
veikla: 
• Konkurencinės rinkos tyrimas 
• Imitacinių produktų ir paslaugų katalogo kūrimas 
• Verslo pradžios reklaminis pasiūlymas 
• Sutarčių su klientais ir tiekėjais sudarymas 
• Svetainės sukūrimas 
• Derybos dėl įmonės finansavimo 
• Kiekvieno darbuotojo pareigybės aprašymas 
• Apskaitos tobulinimas 
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IB ir verslo bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžiai: 
Austrija 

Graco universiteto Verslo mokymo ir plėtros departamente šiuo metu veikia šios 
dvi IB: 1) „KFUNIline Weiterbildungs GmbH“, įkurta 1996 m. Produktai, siūlomi IB 
rinkoje: seminarai ir mokymai. 

2) „eXpand International Consultancy GmbH“, įkurta 2004 m. IB rinkoje siūlomi 
produktai: konsultavimo paslaugos ir rinkos tyrimai. 

Tipiško IB semestro pavyzdžiu parodoma, kaip praktiškai organizuojamas 
hibridinio mentorystės modelio įgyvendinimas ir šios partnerystės palaikymas 
Graco universitete: 

        • Koordinavimo veikla. Prieš prasidedant studijų metams, dėstytojai susitinka 
su „Raiffeisen Landesbank AG“ atstovais, norėdami rekapitalizuoti ir įvertinti 
praėjusio laikotarpio veiklą, taip pat pateikti būsimos žiemos ir vasaros laikotarpiui 
planuojamos veiklos perspektyvas. Kiekvieno semestro pradžioje studentų 
rinkodaros komandos susisiekia su atsakingais „Raiffeisen Landesbank AG“ 
atstovais, kad pristatytų naują IB grupę ir koordinuotų ateinančio semestro veiklą 
(pvz., mentorystės reikalų tvarkymas IB srityje, informaciniai renginiai). 

       • Mentorystės veikla semestro pradžioje. Studentai išsiunčia atnaujintą 
„KFUNIline“ ir „eXpand“ produktų programą visoms nacionalinėms ir atrinktoms 
tarptautinėms IB. Masiniame regioninių IB laiškų siuntime taip pat yra mentoriaus 
aplankas (skirtas konkrečiai IB studentams),  suteikiantis pridėtinę vertę mentoriui.
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• Kuravimo veikla kasdienėje IB veikloje. Mentoriaus logotipas yra 
įtrauktas į visus oficialius IB dokumentus, įskaitant plakatus, pristatymus, 
sąskaitas faktūras ir tinklalapį. Be to, tai yra kiekvienos rinkos analizės 
pagrindinio puslapio dalis, kurį „eXpand“ pateikia kaip imituotą produktą savo 
klientams IB rinkoje. 

 

  

• Keitimasis ekspertų žiniomis su rėmėju – hibridinis mentorystės 
modelis. Kiekvienu žiemos laikotarpiu studentai ir IB vadovai susitinka su 
„Raiffeisen Landesbank AG“ atstovais, kad gautų ekspertų konsultacijas 
tokiomis aktualiomis temomis kaip klientų segmentavimas, rinkos 
stebėjimas ir rinkodaros veikla. Nors IB ir rėmėjo verslo sritys skiriasi, studentai 
ir dėstytojai gali pasinaudoti mainais bendromis temomis ir įgyti galimybę 
bendrauti ir bendradarbiauti. Šio susitikimo metu rėmėjas pakviečia 
studentus ir dėstytojus į savo vietinę būstinę, sustiprinant abipusius santykius, 
apimant ne tik rėmimą. 

• Svarbiausi semestro įvykiai. „Raiffeisen Landesbank AG“ kaip 
rėmėjas vaidina svarbų vaidmenį visuose „eXpand“ ir „KFUNIline“ renginiuose. 
Kartą per semestrą studentai organizuoja informacinį renginį būsimiems 
studentams, kuriame taip pat pristatomas rėmėjas. Semestro akcentai, tokie 
kaip dalyvavimas tarptautinėse IB mugėse (pvz., Niujorke, Esene, Dornbirne), 
yra įmanomi tik dėl rėmėjo indėlio. Praėjusiais semestrais studentai taip pat 
surengė specialią internetinę IB mugę („Internetinės prekybos diena“). 
Rėmėjas visada dalyvauja kuriant visas reklamines medžiagas. 
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Bendradarbiaudami su tikru verslu galime pasidalyti keliomis geromis 
praktikomis: 

1. Mentorių įmonių sutikimas naudoti jų vardą ir prekių ženklą 

BUCT (Bulgarijos centrinis biuras) registruoja visas Bulgarijos IB. Tam pildomi 
dokumentai, identiški dokumentams, kuriuos realios įmonės pateikia 
registruojant šalyje prekybinę įmonę. Dokumentai pateikiami internetu. 

Tikrindama pavadinimą, kurį nori naudoti besimokantieji IB, „BUCT“ neleidžia 
dviem įmonėms turėti tuos pačius pavadinimus, t. y. įmonės pavadinimas turi 
būti unikalus. „BUCT“ savo tinklalapyje paskelbia dabartinį IB Bulgarijoje sąrašą 
ir ankstesnių mokslo metų IB sąrašą. 

2. Tarptautinė IB mugė „TF FEST – jaunasis verslininkas“ 

Kasmet rengiamas vienintelis tarptautinis konkursas – tarptautinė IB mugė „TF 
FEST – jaunasis verslininkas“. Kasmet mugėje dalyvauja daugiau nei 100 IB. Šioje 
mugėje parodomi integruoto ekonomikos, verslo administravimo ir užsienio 
kalbos mokymo rezultatai, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninių ir verslumo 
įgūdžių ugdymui imituojamoje mokymosi aplinkoje. „TF FEST“ yra įsitvirtinęs ir 
svarbus forumas, kuris labai populiarus ne tik Bulgarijoje, bet ir visame Balkanų 
regione. Tai vaidina labai svarbų vaidmenį kuriant, plėtojant ir palaikant jaunų 
žmonių verslumo dvasią. Tai suteikia galimybę išbandyti savo kompetencijas 
realiomis verslo sąlygomis ir įgyti patirties, naudingos jų tolesniam vystymuisi.

 

IB ir verslo bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžiai: 
Bulgarija 
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„TF FEST“ metu tradiciškai parengiama daugiau nei 12 konkursų, kuriuos vertina 
(dažnai ir inicijuoja) ir apdovanoja verslo, universitetų, viešojo administravimo 
ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai. Bendras darbas su partneriais atliekamas 
ne tik mugių, bet ir viso mokymosi proceso metu. Jų inicijuotus konkursus 
Europos Komisija paskelbė gerąja patirtimi ir paskelbė savo leidiniuose. 
Pavyzdžiai: 

• METINIS IB KOMANDŲ APDOVANOJIMAS UŽ ATSAKINGĄ VERSLĄ 

• KONKURSAS „TF MISS IR MISTERIS“ 

• INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS KONKURSAS 

• KONKURSAS „JAUNASIS BUHALTERIS“ 

• KONKURSAS „GERIAUSIAS BENDRADARBIAVIMAS SU MENTORIŲ ĮMONE“ 

 

3. MOKOMOJI MOKESČIŲ INSPEKCIJA 

„TF FEST“ debiutavo mokomoji mokesčių inspekcija, kurią įkūrė Europos 
ekonomikos ir vadybos universiteto studentai. Ji veikia remiant Nacionalinės 
pajamų agentūros teritoriniam direktoratui Plovdive, kur yra Europos ekonomikos 
ir vadybos universiteto (EVUIM) būstinė. Bendros iniciatyvos tikslas – tobulinti 
specialistų rengimą viešajam sektoriui, o tie, kurie plėtos ir valdys privatų verslą, 
turėtų išsamesnių žinių apie mokesčius. Edukacinės mokesčių administracijos 
įsteigimas yra aukštosios mokyklos Karjeros plėtros centro programos dalis, kuri 
praktiškai įgyvendina modernią dvigubą švietimo sistemą. 
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IB „Miglė“ įkurta 1994 m. Vilniaus verslo mokykloje, šiandienėje Vilniaus kolegijoje. 
Buvo sukurtas IB „Miglė“ verslo planas, susijęs su didmeninės ir mažmeninės 
prekybos konditerijos gaminiais veikla. 

Pagrindiniu tiekėju mentoriumi (tikra įmone) pasirinkta didžiausia ir ilgiausiai 
veikianti konditerijos gamykla Lietuvoje AB „Vilniaus pergalė“. 

 

Tarp institucijų nebuvo oficialaus susitarimo, tačiau AB „Vilniaus pergalė“ nuo 
2008 m. visada buvo minima kaip pagrindinis IB „Miglė“ tiekėjas ir patarėjas, buvo 
paminėta kiekviename kataloge, brošiūroje ar lankstinuke. IB „Miglė“ laimėjo 
pagrindinius prizus tarp aukštųjų mokyklų IB, dalyvavusių 2007 m. mugėse 
Visagine (Lietuvoje) ir Prahoje (Čekijoje), padedant AB „Vilniaus pergalė“. 

IB „Miglė“, būdama ištikima lietuviškiems prekių ženklams ir natūraliems 
gaminiams, nusprendė turėti kitą tiekėją mentorių – seną lietuvišką konditerijos 

gamyklą – AB „Naujoji Rūta“.  

AB „Naujoji Rūta“ priklausė 2-am pagal dydį Lietuvos įmonių koncernui „Achemos 
grupė“ ir šis koncernas turėjo bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegija, taigi 
tai buvo didžiulis tarpinstitucinis susitarimas, kuriame buvo įtrauktas IB „Miglė“ ir 
AB „Naujoji Rūta“ bendradarbiavimas.  

IB „Miglė“ bendradarbiavimo rezultatas su AB „Naujoji Rūta“ buvo ne tik šios 
gamyklos saldumynų reklama, bet ir tai, kad IB „Miglė“ studentai atliko tyrimą  
apie kai kurių rūšių saldumynų skonį ir dizainą, apklausdami klientus IB mugės 
metu.  

IB ir verslo bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžiai: 
Lietuva 


