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Edukacinė užkandėlė 
 

INFOGRAFIA projekto komanda sukūrė ir sėkmingai užbaigė įrankių rinkinį – 15 interaktyvių 

infografikų rinkinį. Kiekviena infografija skirta vienai iš 15 verslumo kompetencijų, nustatytų 

EntreComp – Europos verslumo kompetencijų sistemoje. Kiekviena atskira interaktyvi infografija 

susideda iš 4 skirtingų mokymosi elementų, pasiekiamų infografikoje rodomais QR kodais. Jei jums 

įdomu, kaip atrodo ir veikia tokia interaktyvi infografija, jūsų galimybė yra čia. Tik dabar galite 

išbandyti infografijos numerį 1. Perskaitykite QR kodą naudodami savo mobilųjį telefoną ir 

mėgaukitės linksmu mokymusi. 
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Galimybių atpažinimas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Pastebėti galimybes 

Užuomina: naudokite savo vaizduotę ir gebėjimus, kad nustatytumėte galimybes kurti 

vertę.Descriptors: 

 Nustatyti ir pasinaudoti galimybėmis kurti vertę tyrinėjant socialinį, kultūrinį ir ekonominį 

kraštovaizdį. 

 Nustatyti poreikius ir iššūkius, kuriuos reikia patenkinti. 

 Užmegzti naujus ryšius ir sujungti išsibarsčiusius aplinkos elementus, kad būtų sukurtos 

galimybės kurti vertę. 
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Kūrybiškumas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Kūrybiškumas 
Užuomina: kurkite kūrybiškas ir kryptingas idėjas. 
Deskriptoriai: 

 Sukurti keletą idėjų ir galimybių kurti vertę, įskaitant geresnius esamų ir naujų iššūkių 

sprendimus. 

 Ištirkite ir eksperimentuokite naudodami naujoviškus metodus. 

 Sujunkite žinias ir išteklius, kad pasiektumėte vertingų rezultatų. 
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QRCode Monkey 
 

Nemokamas QR kodų generatorius aukštos kokybės QR kodams 

 

 

Projekte INFOGRAFIA naudojome QR kodus. Jaunuoliai nuskaito šiuos kodus ir atveria mokymosi 

išteklius tiesiai išmaniuosiuose telefonuose. Sukurti QR kodus labai paprasta, juos galite sukurti, 

pavyzdžiui, naudodami QRCode Monkey platformą. Išbandykite ir išmokite. Tai vertingas ir 

praktiškas įgūdis. 

QRCode Monkey yra vienas iš populiariausių nemokamų internetinių QR kodų generatorių. Didelė 

QR kodų skiriamoji geba ir galingos dizaino parinktys daro jį vienu geriausių nemokamų QR kodų 

generatorių internete, kurį galima naudoti visiems tikslams. 

QRCode Monkey taip pat neturi jokių apribojimų. Visi sugeneruoti QR kodai veiks amžinai, 

nesibaigia ir neturi nuskaitymo apribojimų, kaip matote kituose komerciniuose QR kodų 

generatoriuose. Sukurti QR kodai yra statiniai, todėl vienintelis apribojimas yra tai, kad negalite 

dar kartą redaguoti QR kodo. 

Padarykite savo QR kodą tikrai unikalų su daugybe dizaino ir spalvų pasirinkimų. Galite tinkinti 

kampinių elementų formą ir formą bei QR kodo turinį. Taip pat galite nustatyti savo spalvas 

visiems QR kodo elementams. Pridėkite gradiento spalvą prie QR kodo korpuso ir padarykite jį 

tikrai išskirtinį. Patrauklūs QR kodai gali padidinti nuskaitymų skaičių. 

QRCode Monkey siūlo spausdinimo kokybės QR kodus su didele raiška. Kurdami QR kodą 

nustatykite pikselių dydį į aukščiausią skiriamąją gebą, kad sukurtumėte .png failų spausdinimo 

kokybę. Taip pat galite atsisiųsti vektorinius formatus, pvz., .svg, .eps, .pdf, kad gautumėte 

geriausią įmanomą kokybę. Visi sugeneruoti QR kodai yra 100 % nemokami ir gali būti naudojami 

bet kam. Tai apima visus komercinius tikslus. 

Nedvejodami eikite į „YouTube“ ir raskite vaizdo įrašų apie šį puikų įrankį. 



 

 43 

Vizija 
 

Kompetencijos pavadinimas: Vizija 

Užuomina: dirbkite siekdami savo ateities vizijos. 

Deskriptoriai: 

 Įsivaizduokite ateitį. 

 Sukurti viziją, kaip idėjas paversti veiksmais. 

 Įsivaizduokite ateities scenarijus, kad padėtų nukreipti pastangas ir veiksmus. 
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Idėjų vertinimas 
 

Kompetencijos pavadinimas: Idėjų vertinimas 

Patarimas: išnaudokite visas idėjas ir galimybes. 

Deskriptoriai: 

 Spręsti, kas yra vertybė socialine, kultūrine ir ekonomine prasme. 
 Pripažinkite idėjos potencialą kuriant vertę ir nustatykite tinkamus būdus, kaip 

maksimaliai išnaudoti ją. 
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CANVA 
 

Canva – puiki grafinio dizaino priemonė 

 

 

Jei kuriate modernius mokymo išteklius studentams, neapsieisite be grafikos kūrimo priemonės. 

Patrauklūs vaizdai ir grafiniai elementai tiesiog priklauso mokymo priemonėms. Žinoma, galite 

investuoti šimtus valandų į Photoshop mokymąsi, tačiau galite naudoti ir daug paprastesnį įrankį, 

kuris taip pat yra labai intuityvus ir siūlo puikias galimybes bei profesionalius šablonus beveik 

viskam. Susipažinkite su Canva platforma ir įtraukite ją į savo įrankių rinkinį. 

„Canva“ yra visapusiškas dizaino įrankis visiems, kurie nėra patyrę dizaineriai. Daugelis žmonių tai 

mato kaip įvaizdžio kūrimo įrankį, tačiau tai yra daug daugiau. Galite kurti viską, įskaitant plakatus, 

skrajutes, socialinės žiniasklaidos įrašus, infografiką ir kt. Galite pradėti nuo nulio arba naudodami 

jų šablonus. 

Pagrindinės Canva savybės: 

 Galimybė kurti dizainą nuo nulio arba naudoti šablonus, 

 Galimybė pridėti tekstą ir vaizdus į dizainą, 

 Galima rinktis iš daugybės šriftų ir vaizdų, 

 Galimybė išsaugoti ir dalytis savo dizainu. 

Paprasta ir intuityvi sąsaja, kuri palengvina projektavimą, 

Jūs netgi galite įkelti savo nuotraukas ir pridėti jas prie „Canva“ šablonų naudodami nuvilkimo 

sąsają. Tai tarsi pagrindinė „Photoshop“ versija, kuriai nereikia didelių nuotraukų redagavimo 

žinių. 

Nedvejodami eikite į „YouTube“ ir raskite vaizdo įrašų apie šį puikų įrankį. 
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Etiškas ir tvarus mąstymas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Etiškas ir tvarus mąstymas 

Patarimas: Įvertinkite idėjų, galimybių ir veiksmų pasekmes ir poveikį. 

Deskriptoriai: 

 Įvertinti vertę teikiančių idėjų pasekmes ir verslumo veiksmų poveikį tikslinei 
bendruomenei, rinkai, visuomenei ir aplinkai. 

 Apmąstyti, kaip tvarūs yra ilgalaikiai socialiniai, kultūriniai ir ekonominiai tikslai, ir 
pasirinkta veiksmų kryptis. 

 Elkitės atsakingai. 
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Savimonė ir pasitikėjimas savimi 
 
Kompetencijos pavadinimas: Savimonė ir pasitikėjimas savimi 

Užuomena: Tikėkite savimi ir toliau tobulėkite. 

Deskriptoriai: 

 Apmąstykite savo poreikius, siekius ir norus trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilgalaikiu 

laikotarpiu. 

 Nustatykite ir įvertinkite savo individualias ir grupės stipriąsias ir silpnąsias puses. 

 Tikėkite savo gebėjimu daryti įtaką įvykių eigai, nepaisant netikrumo ir laikinų nesėkmių. 
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ANIMAKER 
 

Animaker – paprastas vaizdo įrašų kūrimo įrankis

 

Vykdydami INFOGRAFIA projektą sukūrėme vaizdo įrašus naudodami POWTOON – puikų įrankį, 
kurį jau pristatėme jums. Tačiau, jei turite ribotą biudžetą, galite naudoti pigesnius įrankius, tokius 
kaip „Animaker“, kuriuos dabar jums pristatysime. Animaker yra šokiruojančiai paprastas 
debesies pagrindu sukurtas animacinių vaizdo įrašų kūrimo įrankis, leidžiantis savarankiškai kurti 
nuostabius mokomuosius, asmeninius, verslo ir rinkodaros vaizdo įrašus. 

Jei norite sukurti gražią animaciją su nedideliu biudžetu, tikrai turėtumėte apsilankyti „Animaker“! 
Programinė įranga yra paprasta naudoti ir įperkama, todėl galite sukurti profesionalų vaizdo įrašą 
nepažeisdami biudžeto ar praleisdami visą laiką prie kompiuterio ekrano. Šiais laikais net 
profesionalai naudoja automatizuotą programinę įrangą kurdami animuotus vaizdo įrašus, o ši 
platforma žengia dar vieną žingsnį automatizuodamas ir debesyje pagrįstą saugyklą. Animaker yra 
puiki paslauga, kuri leidžia kurti animuotus vaizdo įrašus paprastai ir smagiai. Naudodami debesies 
pagrindu veikiančią platformą dabar galite sukurti puikiai atrodančią animaciją, nesijaudindami 
dėl programinės įrangos įdiegimo ar samdymo profesionalo, kuris atliks darbą už jus. 

Svarbios savybės: 

 Vaizdo įrašų kūrimo programa yra paprasta naudoti ir nereikalauja jokios išankstinės 
vaizdo įrašų kūrimo patirties. Išmokti naudotis programėle yra labai paprasta. 

 Norėdami sukurti animuotus vaizdo įrašus, tiesiog nuvilkite veikėjus ir kitus išteklius. 
 Galite tiesiogiai atsisiųsti savo vaizdo įrašą HD arba Full HD formatu arba bendrinti jį 

„YouTube“. 
 Programėlė palaiko visas pagrindines naršykles. 
 Pirmoji animuota vaizdo įrašų kūrimo programa, skirta sklandžiai kartu naudoti kameros 

ir objekto judėjimą. 
 Bibliotekoje yra didžiulė simbolių, fonų, savybių, efektų, garsų ir muzikos kolekcija. 
 Galite įrašyti balsą arba įkelti iš anksto įrašytą. 

 

Nedvejodami eikite į „YouTube“ ir raskite vaizdo įrašų apie šį puikų įrankį. 
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Motyvacija ir atkaklumas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Motyvacija ir atkaklumas 

Užuomena: Būkite susikaupę ir nepasiduokite. 

Deskriptoriai: 

 Būkite pasiryžę idėjas paversti veiksmais ir patenkinti savo poreikį pasiekti. 

 Būkite pasirengę būti kantrūs ir toliau stenkitės pasiekti savo ilgalaikius individualius ar 

grupės tikslus. 

 Būkite atsparūs spaudimui, negandoms ir laikinoms nesėkmėms. 
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Išteklių sutelkimas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Išteklių sutelkimas 

Užuomena: surinkite ir valdykite reikiamus išteklius. 

Deskriptoriai: 

 Gaukite ir valdykite materialinius, nematerialius ir skaitmeninius išteklius, reikalingus 

idėjoms paversti veiksmais. 

 Išnaudokite ribotus išteklius. 

 Įgyti ir valdyti bet kuriame etape reikalingas kompetencijas, įskaitant technines, teisines, 

mokesčių ir skaitmenines kompetencijas. 
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Financinis ir ekoniminis raštingumas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Financinis ir ekoniminis raštingumas 

Užuomena: Plėtoti finansines ir ekonomines žinias. 

Deskriptoriai: 

 Įvertinti, kiek kainuoja idėja paversti vertę kuriančia veikla. 

 Planuoti, įgyvendinti ir laikui bėgant įvertinti finansinius sprendimus. 

 Tvarkykite finansavimą, kad įsitikintumėte, jog mano vertę kurianti veikla gali tęstis ilgą 

laiką. 
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Žmonių sutelkimas 
 
Kompetencijos pavadinimas: žmonių sutelkimas 

Užuomena: Įkvėpkite, sužavėkite ir įtraukite kitus. 

Deskriptoriai: 

 Įkvėpti ir sužavėti atitinkamas suinteresuotąsias šalis. 

 Gaukite paramą, reikalingą vertingiems rezultatams pasiekti. 

 Demonstruoti efektyvų bendravimą, įtikinėjimą, derybas ir lyderystę. 
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Iniciatyvumas 
 
Kompetencijos pavadinimas: Iniciatyvumas 

Užuomena: pradėk pirmas 

Deskriptoriai: 

 Inicijuoti procesus, kurie kuria vertę. 

 Priimk iššūkius. 

 Veikti ir dirbti savarankiškai, siekiant tikslų, laikytis ketinimų ir vykdyti suplanuotas 

užduotis. 

 



 

 54 

Planavimas ir vadyba 
 
Kompetencijos pavadinimas: planavimas ir vadyba 

Užuomena: Suteikite prioritetus, tvarkykite ir stebėkite. 

Deskriptoriai: 

 Išsikelti ilgalaikius, vidutinės trukmės ir trumpalaikius tikslus. 

 Apibrėžkite prioritetus ir veiksmų planus. 

 Prisitaikyti prie nenumatytų pokyčių. 
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Susidorojimas su nežinia, neaiškumu ir rizika 
 
Kompetencijos pavadinimas: Susidorojimas su nežinia, neaiškumu ir rizika 

Užuomena: Priimkite sprendimus dėl netikrumo, dviprasmiškumo ir rizikos. 

Deskriptoriai: 

 Priimkite sprendimus, kai to sprendimo rezultatas yra neaiškus, kai turima informacija yra 

dalinė arba dviprasmiška arba kai yra nenumatytų pasekmių rizika. 

 Vertės kūrimo procese įtraukite struktūrizuotus idėjų ir prototipų testavimo būdus nuo 

ankstyvųjų etapų, kad sumažintumėte nesėkmės riziką. 

 Greitai besikeičiančias situacijas tvarkykite operatyviai ir lanksčiai.
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Darbas su kitais žmonėmis 
 
Kompetencijos pavadinimas: darbas su kitais žmonėmis 

Užuomena: Suburkite komandą, bendradarbiaukite ir bendradarbiaukite. 

Deskriptoriai: 

 Dirbti kartu ir bendradarbiauti su kitais plėtoti idėjas ir paversti jas veiksmais. 

 Žmonių tinklas. 

 Spręskite konfliktus ir, kai reikia, pozityviai susidurkite su konkurencija. 
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Mokymasis per patirtį 
 
Kompetencijos pavadinimas: Mokymasis per patirtį 

Užuomena: Mokykitės darydami. 

Deskriptoriai: 

 Naudokite bet kokią vertės kūrimo iniciatyvą kaip mokymosi galimybę. 

 Mokykitės kartu su kitais, įskaitant bendraamžius ir mentorius. 

 Apmąstyti ir mokytis iš sėkmės ir nesėkmės (savo ir kitų). 
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