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ETEE siekia reikšmingai pagerinti 
verslumo mokytojų kompetencijas, 
suteikiant realią antreprenerystės 
patirtį. Programa yra nukreipta į 
verslumo mokytojus, kurie moko 
verslumo aukštojo mokslo 
institucijose, profesinio rengimo ir 
mokymo įstaigose bei verslumo 
paramos organizacijose. 

Norint pasiekti šio tikslo, partneriai 

sukurs ir ištestuos ETEE mokymų 

programą. Programa bus kuriama 

bendradarbiaujant su suinteresuoto– 

mis šalimis ir galimais naudotojais. 

ETEE renginiai bus skirti pasiekti 

tikslinę auditoriją ir užtikrinti mūsų 

sukurtų produktų poveikį. 

 

Projektas 
Antreprenerystės mokymai 

verslumo mokytojams 

(Entrepreneurial Training for 

Enterprise Educators – ETEE) yra 

2 metų projektas dalinai 

finansuojamas Europos Sąjungos 

Erasmus+ programos 

Tikslai  

Partneriai sieks sukurti ir išvystyti 

mokymų programą skirtą verslumo 

mokytojams: žmonėms, kurie turi 

didžiausią atsakomybę ir įtaką kuriant ir 

įgyvendinant verslumo mokymų turinį ir 

sąlygas. Mokymai geriausiai tiks aukštųjų 

mokyklų dėstytojams, kurie integruoja 

verslumo kompetencijas į savo dalykų 

dėstymą bei profesionaliam personalui, 

kuris siūlo užklasines veiklas. 

 

Rezultatai 

1. Gerųjų praktikų rinkinys: visi 

partneriai tyrinės ir pateiks gerųjų 

praktikų apžvalgą, kurios jau buvo 

įgyvendintos siekiant vystyti ir 

pakelti verslumo mokytojų 

kompetencijas Europoje.  

2. ETEE mokymų programos 

planas: šis dokumentas detaliai 

apibrėžia ETEE mokymų 

programą. Jame parodoma ETEE 

mokymų programos struktūra, 

turinys ir vartotojo patirtis.  

3. ETEE mokymų programa: šis 

produktas pateikia nuoseklų 

kelionės vaizdą verslumo 

mokytojams. Programa bus 

sukurta remiantis gerosiomis 

praktikomis ir poreikių analize, 

kurios bus atliktos projekto 

pradžioje.  

4. ETEE mokytojų paketas: 

Ištestavus ETEE programą ir 

surinkus grįžtamąjį ryšį, partneriai 

sukurs rekomendacines gaires 

verslumo mokytojams, kurie norėtų 

išbandyti praktinę 

antreprenerystės patirtį. 

 

 

Tikslinė auditorija 

 
 Personalas dirbantis su mokymų 

programomis aukštojo mokslo 

institucijų karjeros departamen– 

tuose; mokymų centruose ir 

profesinėse organizacijose; 

 Aukštojo mokslo institucijų 

akademinis personalas vystantis ir 

vykdantis verslumo mokymus 

savo mokymų programose. 

 
TAIP PAT:  

 Verslumo paramos organizacijų 

personalas (Inkubatoriai, aksele– 

ratoriai, tinklai ir pan.); 

 Personalas vystantis ir vykdantis 

verslumo mokymus savo 

profesinio rengimo ir mokymo 

įstaigose; 

 Jaunieji antrepreneriai; 

 Vyriausybinės institucijos. 

 


