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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 

būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

 

 

 

Modulis III “Suaugusiųjų švietimo rinkodara, skatinant mažiau galimybių turinčių ir atskirtį 

patiriančių asmenų verslą pagal gyvenimo būdą (VGB)”  

  

Užduotis Nr. 1 
Sukurk skelbimą VGB mokymo kursui reklamuoti 

 

Tikslai:  

1. Apibūdinti pasirinktos atskirtį patiriančių asmenų grupės  socialinius ir psichologinius 

bruožus; 

2. Sukurti skelbimą VGB mokymo kursui reklamuoti ir pristatyti pasirinktus komunikacijos 

kanalus.  

 

Instrukcija. Seminaro dalyviai suskirstomi į grupes po 4-5 žmones. Kiekviena grupė gauna darbo 

priemones, yra supažindinama su užduoties atlikimo tikslais bei trukme (30 min.). Atlikę užduotį, visos 

grupės pristato savo sukurtus skelbimus. Kitos dalyvių  grupės vertina pristatomą darbą ir suteikia 

grįžtamąjį ryšį. Suaugusiųjų švietėjas apibendrina praktinės užduoties rezultatus.  

 

Praktinės užduoties 

etapai 

Trukmė Priemonės Vertinimo kriterijai 

1. Diskusija grupėse ir 

trumpas pasirinktos 

tikslinės grupės 

apibūdinimas.  

10 min.   

Popieriaus lapas 

Aiškiai išskirti pasirinktos tikslinės 

grupės socialiniai ir psichologiniai 

bruožai.  

2.1 Skelbimo/ plakato 

kūrimas. 

Būtinos skelbimo (plakato) 

sudedamosios dalys:  
(patraukli antraštė, vaizdinė 

medžiaga (nuotrauka, piešinys, 

schema), glaustas skelbimo 

tekstas, logotipas ir kontaktinė 

informacija)  

20 min. 

  

Kiekvienai 

grupei: 

A3/A4 formato 

popieriaus  

lapas, spalvoti 

pieštukai/ 

flomasteriai, 

žirklės, 

kompiuteris.  

 

Originalumas; 

Estetinis apipavidalinimas, 

patrauklumas; 

Atitikimas temai; 

Efektyvumas.  

 

2.2. Pasirinktų 

komunikacijos kanalų 

pristatymas žodžiu 

3. Lektorius ir seminaro 

dalyviai teikia grįžtamąjį 

ryšį 

10 min.  Pasiūlymai skelbimo/ plakato 

tobulinimui. 
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Užduotis Nr. 2 
Mokymų „Verslas pagal gyvenimo būdą“ rinkodaros planas 

 

(Adaptuota pagal Daniel Silver „Pavyzdinis vieno lapo rinkodaros planas” 

(http://www.danielsilver.com/sample-marketing-plan) 

 

Užduoties tikslas – įtvirtinti suaugusiųjų švietėjo praktiko rinkodaros teorines žinias, parengiant vieno 

lapo apimties mokymų „Verslas pagal gyvenimo būdą“ (toliau – VGB)“ rinkodaros planą. 

 

Rinkodaros plano tikslas – numatyti veiklas ir sąlygas, reikalingas motyvuoti ir pritraukti į VGB 

mokymus atskirtį patiriančius ir mažesnes galimybes turinčius žmones. 

 

Instrukcija. Darbas grupėse (po 4-6 žmones)  

 Suaugusiųjų švietėjas praktikas pasirenka tikslinę žmonių, patiriančių atskirtį, grupę;  

 Pagal žemiau pateikiamą lentelę besimokantieji turi parengti planą;  

 Savo rinkodaros planus darbo grupių atstovai pristato visiems seminaro dalyviams; 

 Lektorius ir seminaro dalyviai teikia grįžtamąjį ryšį. 

Praktinės užduoties trukmė: (apie 2 akad. val.) 

 

KLAUSIMAS ATSAKYMAS 

1) Tikslas 

Koks (kokie) yra VGB mokymo kurso 

 tikslas(-ai)?  

 

 

 

2) Jūsų paslaugos 

Kokią(-as) paslaugą(-as) siūlote? 

 

 

 

3) Tikslinės grupė 

Kokia yra jūsų tikslinė grupė?  Kokie yra šios 

grupės poreikia? Kokios naudos jie siekia?  

 

 

 

 

4) Kaina 

Kokia būtų jūsų paslaugų (konkrečiai VGB 

mokymo kurso) kaina?  

 

 

 

5) Vieta 

1. Kaip jūsų informacija pasieks klientus? 

 

 

http://www.danielsilver.com/sample-marketing-plan
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2. Kur organizuosite mokymus? Ar jie bus 

patrauklūs ir pasiekiami jūsų tikslinės grupės 

asmenims?  

 

 

 

6) Palaikymas 

Kokių papildomų priemonių imsitės siekdami 

užtikrinti tikslinės grupės dalyvavimą?  

 

 

 

 

7) Reklama  

Kaip informuosite visuomenę apie savo teikiamas 

paslaugas ir organizuojamą VGB mokymo kursą? 

Kokiu būdu(-ais) pakviesite ir motyvuosite juos 

mokytis ir pradėti verslą pagal gyvenimo būdą? 

Kokius komunikacijos kanalus ir priemones 

naudosite?  

 

 

 

 

 

 

 

8) Biudžetas 

Kokį biudžetą numatysite VGB mokymo 

rinkodaros plano įgyvendinimui?  

 

 

 

 

 

9) Veiksmų planas 

Pateikite detalų planą, numatydami reikalingas 

priemones ir veiklų įgyvendinimo terminus.  

 

 

 

 

 


