
VERSLUMAS
TIESA IR DRĄSA

Metodinis įrankis (stalo žaidimas) 
darbui su jaunimu, 

ugdant jaunimo verslumo kompetencijas



Įžanginis žodis
Šį metodinį įrankį ruošėme taip, kad galėtume jauniems bei
su jaunimu dirbantiems asmenims suteikti priemonę, kuri
leidžia geriau pažinti versumo sritį, remiantis faktais bei
žiniomis, tokiu būdu išsklaidant visuomenėje paplitusius
mitus, kad mokytis apie verlsumą gali būti nuobodu ar
sudėtinga. 

Metodinio įrankio pagalba galėsite savo pasirinkta forma
inicijuoti diskusiją su jaunimu apie verslumą ir juo susijusius
įgūdžius bei žinias, pasinaudojant stalo žaidimo kortelėmis ir
jose pateikta informacija. 

Rekomenduojame pasinaudoti savo kūrybiškumu ir,
susikūrus saugią diskusijoms aplinką, siekti, kad jauni
žmonės nebijotų išsakyti savo nuomonę ir išdrįstų kalbėtis
bei diskutuoti su kitais jaunuoliais. 

Metodinis įrankis pritaikytas tiek jaunam žmogui, tiek
asmenims, dirbantiems su jaunimu. Jei esate su jaunimu
dirbantis asmuo, tai pritarsite, kad Jūs planuojate jaunimui
užsiėmimus, konsultuojate juos veiklų planavimo,
savanorystės, karjeros pasirinkimo ir tikriausiai visais kitais
gyvenimo klausimais. Mūsų tikslas, kad su jaunimu dirbantys
asmenys turėtų metodinę priemonę inicijuoti pokalbius su
jaunimu apie verslumą ir su juo susijusius klausimus, tokiu
būdu didinant jaunimo susidomėjimą bei sąmoningumą šia
tema.



Žaidimo taisyklės
Žaidime yra 165 kortelės su klausimais arba užduotimis.
Žaidimas yra žaidžiamas principu TIESA ar DĄSA. Kai
ateina žaidėjo eilė klausti, jis renkasi tiesą arba drąsą.
Pasirinkus tiesą yra traukiama kortelė iš bendrųjų klausimų
t.y. verslumo kompetencijų. Verslumo kompetencijas žaidime
sudaro: motyvacija, komunikacija, ekologija, socialinė
įtrauktis, finansinis raštingumas ir kūrybiškumas. Pasirinkus
drąsą yra traukiama kortelė su užduotimi. 

1. Žaidimas gali būti žaidžiamas poromis arba idividualiai. 
2. Kiekvienam žaidėjui reikalingas totemas (mažas asmeninis
daiktas): moneta, raktas, ženklelis ar pan. 
3. Rekomenduojama visiems žaidėjams susėsti ratu. 
4. Visos kortelės turi būti užverstos ir padėtos žaidėjų
viduryje ir suskirstytos 2 kalades: TIESA ir DRĄSA. 
5. Kai žaidėjai susikirsto, kokia tvarka atsakinės į klausimus,
ir ateina eilė žaisti, vienas žaidėjas paima vieną kortelę nuo
viršaus, perskaito klausimą, o kitas žaidėjas bando atsakyti į
TIESOS kortelėje užduotą klausimą arba atlikti DRĄSOS
kortelėje įvardytą užduotį. 
6. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą žaidėjas gauna
po 1 tašką ir pasilieka kortelę. 
7. Jei į klausimą nebuvo atsakyta teisingai, taškų
negaunama, o kortelė yra padedama į kortų kaladės apačią. 
8. Jei į klausimą yra atsakoma teisingai, eilė imti kortelę ir
klausti pereina kitai porai ratu pagal laikrodžio rodyklę. 
9. Laimi tas asmuo ar pora, kuri per nustatytą laiko trukmę
surenka daugiausiai taškų arba kuri pirma pasiekia
užsibrėžtą taškų skaičių (maksimalus taškų skaičius yra 15).



Kodėl tiesa ir drąsa?
Nuolat besikeičiančiame pasaulyje verslus žmogus turi
gebėti generuoti naujas idėjas, rasti kitokius problemų
sprendimo būdus, o tuo pačiu pritaikyti turimas žinias
praktikoje, todėl kartais reikia ne tik žinoti, bet ir būti
drąsiam. 

Žaidžiant šį stalo žaidimą kiek kitaip pažinsite verslumo
kompetenciją, nes teks rizikuoti: nežiniomis rinktis atsakyti į
teorinį klausimą arba išdrįsti atlikti Jums skirtą užduotį.



VISUOMĖNĖS IR VERSLO PLĖTROS INSTITUTAS
 

Laisvės g. 16-21, LT-68306, Marijampolė
Tel.: +370 643 98771, el. pašto adresas: info@vvpi.lt, www.vvpi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304169851

Šį metodinį įrankį parengė Visuomenės ir verslo plėtros
insitutas (Lietuva) ir Socialinių iniciatyvų institutas
(Ukraina).

Metodinio įrankio rengimas yra projekto „Kūrybiškumo ID
jaunimui“ dalis ir yra finansuojamas Lietuvos ir Ukrainos
jaunimo mainų tarybos ir Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šis metodinis įrankis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos negali būti laikomas atsakingas už jame
pateiktą informaciją.


