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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

Priedas Nr. 1.  

Atsiliepimų forma, skirta besimokančiųjų komentarams apie AŠI surinkti 

I Tema. Verslumas ir savarankiškas įsidarbinimas (SĮ) 

Besimokančiojo 

vardas ir pavardė 
 

Parašas  

 

Prašome pateikti savo nuomonę apie kiekvieną iš 24 AŠI pagal žemiau pateiktus kriterijus.  

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

AŠI Nr.1  

Verslumo ir 
savarankiško 
įsidarbinimo (SĮ) 
supratimas 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

AŠI Nr.2  

Kokie yra 
panašumai ir 
skirtumai tarp 
tradicinio verslo ir 
verslo pagal 
gyvenimo būdą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

AŠI Nr.3  

Kuo tradicinis 
verslas skiriasi 
verslo pagal 
gyvenimo būdą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

  



 

 
 

 

 

 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
 

 4  

Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu. 

AŠI Nr.4  

Kuo panašūs 
tradicinis verslas 
ir verslas pagal 
gyvenimo būdą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

AŠI Nr.5  

Savarankiškam 
įsidarbinimui (SĮ) 
reikiamų įgūdžių ir 
sąlygų supratimas 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

AŠI Nr.6 

Su kokiais 
pranašumais ir 
iššūkiais šiandien 
susiduria 
savarankiškai 
dirbantys 
specialistai? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  
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II Tema. Verslumas pagal gyvenimo būdą 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

AŠI Nr.7  

Kokie bruožai 
būdingi 
verslininkui pagal 
gyvenimo būdą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

AŠI Nr.8  

Ar galėčiau tapti 
verslininku pagal 
gyvenimo būdą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.9  Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Savarankiškai 
dirbančiam 
verslininkui 
reikalingi įgūdžiai 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.10  

Kokių įgūdžių 
reikia 
savarankiškai 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  
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AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

dirbančiam 
verslininkui? 

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.11  

Kokie yra verslo 
pagal gyvenimo 
būdą pagrindai? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.12 

Verslo pagal 
gyvenimo būdą 
geroji praktika 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

  



 

 
 

 

 

 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
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 12  

Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

 

  



 

 
 

 

 

 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią 
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 13  

Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

III Tema. Verslo principai ir marketingas verslume pagal gyvenimo būdą 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

AŠI Nr.13  

Kokių pagrindinių 
taisyklių turiu 
laikytis 
vystydamas savo 
verslą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

AŠI Nr.14  

Verslo pagal 
gyvenimo būdą 
principai 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.15  Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Kokias rinkodaros 
strategijas turi 
žinoti verslininkas 
pagal gyvenimo 
būdą? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.16  

Kaip reklamuoti 
savo verslą – ką 
reikėtų žinoti? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.17  

Kaip parengti 
verslo planą? Ką 
turiu žinoti apie 
pagrindinius 
verslo plano 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

parengimo 
principus? 

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

  

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.18 

Pagrindinės verslo 
plano dalys 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

  



 

 
 

 

 

 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.19  

Socialinės 
žiniasklaidos 
svarba ir įtaka 
verslui pagal 
gyvenimo būdą 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.20  

Kokius socialinės 
žiniasklaidos 
principus turi 
žinoti verslininkas 
pagal gyvenimo 
būdą? 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.21  

IKT svarba versle 
pagal gyvenimo 
būdą 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.22  

IKT naudojimui 
versle pagal 
gyvenimo būdą 
būtinos sąlygos 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.23  

Pagrindiniai 
asmens duomenų 
apsaugos ir 
bendrojo 
duomenų 
apsaugos 
reglamento 
(BDAR) principai 
versle pagal 
gyvenimo būdą 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

AŠI Nr.24 

Asmens duomenų 
apsaugos principų 
įgyvendinimas 
versle pagal 
gyvenimo būdą 

Ar AŠI turinys aiškiai 
aprašytas? 

Ar besimokantis mažiau 
galimybių turintis jaunuolis jį 
lengvai supras?  

Ar turinys atitinka šio AŠI 
tikslą? 

  

Ar AŠI atlikimo trukmė yra 
tinkamai nustatyta? 

Kaip manote, ar 
besimokančiam mažiau 
galimybių turinčiam jaunuoliui 
gali prireikti daugiau ar 
mažiau laiko atlikti šiam AŠI? 
Prašome pakomentuoti. 
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Nauji keliai jaunimui į darbo rinką  

Projekto Nr. 2017-3-LT02-KA205-005536 

AŠI pavadinimas Kriterijai 

(Prašome įvertinti AŠI pagal 
šiuos kriterijus) 

Trumpas komentaras, 
kuris bus pristatytas ir 

aptartas per kitą 
tiesioginį užsiėmimą 

Kaip vertinate šio AŠI 
poveikį mažiau galimybių 

turinčiam jaunimui? 

(1-prastai iki 5-labai 
gerai). Pakomentuokite 

įvertinimą 

Bendras įvertinimas: AŠI yra 
patraukliai sukurtas ir atitinka 
projekto tikslą.  

Prašome pakomentuoti šiuos 
teiginius:  

 Šis AŠI gali paskatinti 
besimokančius mažiau 
galimybių turinčius 
jaunuolius mokytis ir įkurti 
verslą pagal gyvenimo būdą. 

 Šis AŠI gali būti naudojamas 
socialinėje mentorystėje 
nuosavo verslo pagal 
gyvenimo būdą kūrimui, 
kuri yra organizuojama 
SELF-E mokymų kurso metu.  

  

 


