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ETEE tikslas buvo, plėtojant praktinę „realaus pasaulio“ verslumo patirtį, 

pagerinti mokymų, skirtų verslumo ugdytojams Europos aukštojo mokslo 

įstaigose, profesinio švietimo ir mokymo įstaigose ir verslo paramos 

organizacijose, kokybę. 

 

Visi ETEE projekto rezultatai yra prieinami projekto internetiniame puslapyje ir 

gali būti laisvai naudojami nemokamai, įskaitant “Mokymų programos” ir 

“Ugdytojo vadovo” versijas, kurias galima redaguoti. 

 

 

Projektas 

Antreprenerystės mokymai verslumo ugdytojams (ETEE) buvo dvejų metų 

projektas, kurį ko-finansavo Europos Sąjungos programa „Erasmus+“. 

 

 

1. Gerosios praktikos ataskaita 

„ETEE programos planas“ pateikė išsamią programos turinio apžvalgą. Jame 

programa suskaidyta į 9 modulius, pabrėžiant vartotojo patirtį ir pagrindinius 

dalyvių rezultatus. Programos planas buvo peržiūrėtas platesnio antreprenerių 

tinklo, kuris pateikė komentarus ir taip prisidėjo prie „Mokymų programos“ 

kūrimo. 

 

“Gerosios praktikos ataskaita” apžvelgė jau egzistuojančią medžiagą, įrankius, 

šaltinius bei tyrimų ir mokymų programas, siekiant padėti verslumo 

ugdytojams. Joje pabrėžiami pagrindiniai principai, kuriais turėtų būti 

grindžiama ETEE programa, ir geriausia praktika, kuria reiktų remtis. 

 

2. Programos planas 

ETEE mokymų programa yra pagrįsta 6 ETEE principais, akcentuojant tokį 

verslumo mokymąsi, kuris leidžia patirti, ką reiškia vystyti antreprenerišką 

projektą. Ją sudaro ETEE kurso planas (9 moduliai su kiekvienam iš jų skirta 

mokymosi medžiaga) ir pamokų planai, pateikiant aiškias programos vykdymo 

gaires. Visi kurso elementai atspindi realaus pasaulio patirtį, įskaitant idėjų 

kūrimą, išbandymą ir pristatymą bei veiksmų planavimą. 

Programa skatina ir padeda ugdyti kūrybiškumo ir inovacijų gebėjimus, 

suteikdama dalyviams galimybę įtraukti verslumo ugdymą į patvirtintus, įvertintus 

modulius ir kursus ar užklasinę veiklą ir seminarus. 

 

3. Mokymų programa 

4. Vadovas ugdytojui 

„ETEE vadovas ugdytojui“ yra gairės, padedančios pristatyti ir vykdyti ETEE 

mokymų programą. Jis skirtas padėti ugdytojams jaustis pasitikintiems mokymo 

procese ir užtikrinti puikią dalyvių mokymosi patirtį. 

Vadovas pateikia instrukcijas, gaires bei pasiūlymus, padedančius ugdytojams 

savarankiškai pristatyti mokymų programą. 

 

ETEE modelis 
Besimokantieji pasitelkia ETEE modelį (canvas), kuris jiems padeda stebėti savo 

pažangą per visą 9 modulių programą. Šis modelis pabrėžia tris skirtingas 

mokymų programos kryptis: „Svajokite“, „Kurkite“ ir „Naudokite“. 

 


