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Sveiki atvykę į ugdytojo vadovą 

Šis dokumentas yra skirtas padėti jums pasirengti vesti Verslumo mokymus verslumo dėstytojams 

(Entrepreneurial Training for Enterprise Educators – ETEE - Training Programme). Jį parašė komanda, kuri 

sukūrė programą, dokumentas atspindi mūsų patirtį, testuojant programą kartu su ugdytojų grupėmis visoje 

Europoje. Šis paketas yra skirtas padėti jaustis užtikrintai vedant ETEE mokymus ir užtikrinti, kad jūsų dalyviai 

turėtų puikią mokymosi patirtį. 

 

ETEE yra sukurtas būti interaktyviu, įdomiu ir praktišku. Mes raginame pasirūpinti medžiagomis ir pritaikyti jas 

jūsų poreikiams. Pateikiame daug turinio ir papildomos medžiagos; galbūt norėsite juos visus naudoti, bet 

neprivalote! Mes suteikiame jums galimybę juos pasirinkti ir pritaikyti taip, kad geriausiai atitiktų besimokančiųjų 

poreikius ir situaciją. 

Kaip ETEE programos naudotojas, jūs turite demonstruoti entuziazmą, norą ir įsipareigojimą palaikyti kitus, kad 

jie galėtų tobulėti kaip verslumo ugdytojai. 

Idealiu atveju, jūs turėsite tam tikrą verslumo ir antreprenerystės patirtį, tačiau nėra jokių reikalavimų. Programa 

yra sudaryta seminarų, o ne paskaitų pagrindu, ir, nors ir paremta teorija, jums nereikia būti šių dalykų ekspertu, 

kad galėtumėte sėkmingai naudoti ETEE programą. Šiose rekomendacijose ir mūsų papildomoje medžiagoje yra 

pateikiama reikiama informacija. 

Tikimės, kad tai yra naudingas šaltinis, ir kviečiame pateikti atsiliepimus, pasidalinti savo patirtimi ir pranešti 

mums, kaip ETEE jums pagelbėjo. Mes norime toliau plėsti savo ETEE tinklą ir tam reikalingas jūsų indėlis. 

Susisiekite: Prisijunkite: 

  

eteeproject.org/contact facebook.com/ETEEproject 

about:blank
about:blank


Apie ETEE 

ETEE projektas buvo 2 metų trukmės projektas, kurį finansavo programa „Erasmus +“, 2017–2019 m. Jos tikslas 

- pagerinti verslumo edukacijos teikimą visoje Europoje, sukuriant praktinę „realaus pasaulio“ mokymo 

programą, skirtą pedagogams ir tiems, kurie palaiko besimokančius antreprenerius, pradedant verslą, taip pat jų 

požiūrį į mokymąsi ir darbą. 

Penki ETEE projekto partneriai sukūrė ir pristatė ETEE mokymo programą, remdamiesi savo patirtimi ir geriausia 

praktika, esančia visoje Europoje ir už jos ribų.  

Programa suteikia dalyviams galimybę išmokti verslumo, plėtojant savo idėją naujam projektui ar mokymosi 

programai. Dalyviai, naudodamiesi devyniais interaktyviais moduliais, patirs kai kurias priemones ir procesus, 

kuriuos verslininkai naudoja kurdami naujo verslo idėją. Programos metu dalyviai skatinami įtraukti šiuos 

verslumo metodus į savo darbą. Geriau suvokdami iššūkius, su kuriais susiduria verslininkai, jie bus geriau 

pasirengę ateityje paremti savo besimokančiuosius. 

ETEE komanda sukūrė šią 9 modulių mokymo programą su pagalbinėmis medžiagomis ir šį ugdytojo vadovą. Visa 

projekto medžiaga yra atvira ir gali būti naudojama ir pritaikyta atsižvelgiant į skirtingų auditorijų poreikius. 

Apsilankykite mūsų tinklalapyje ir gaukite daugiau informacijos apie Erasmus+ ETEE programą. 

 
  

http://eteeproject.org/products/
http://eteeproject.org/


1. Kodėl verslumo ugdymas yra svarbus?  

Mes gyvename nepastoviame, neapibrėžtame, sudėtingame ir dviprasmiškame pasaulyje - dažnai vadinamame 

VUCA (nuo ang. - volatile, uncertain, complex and ambiguous). Dėl globalizacijos ir eksponentinio technologijų 

augimo pasaulis sparčiai vystosi. Verslas ir pramonės šakos yra sutrikdomi vis sparčiau ir vienintelis dalykas, kuris 

yra tikras, yra pokyčiai ir netikrumas. Toks pasaulis reikalauja mūsų absolventų ir jaunų žmonių, kurie gali aktyviai 

formuoti pasaulį ir kurti naujus vertės šaltinius, verslumo įgūdžių, proto ir dvasios. 

Verslumo ugdymas siekia suteikti mokymą ir paramą tokiam ugdymui ateityje. Kaip teigiama Didžiosios Britanijos 

Kokybės užtikrinimo agentūros vadove (2018) (EEE)1: 

 

Svarbu pažymėti, kad kalbama ne tik apie klasikinį anterprenerystės apibrėžimą. Mes, į augimą orientuoto 

startuolių rėmėjai, taip pat turime omenyje tuos, kurie vadovaujasi antrepreneryste dirbdami, tiek sau, tiek 

organizacijai. 

Plėtodami antrepreneriškumo principą visoje visuomenėje, pradedant didelėmis organizacijomis ir baigiant 

akademinėmis įstaigomis, mes matome antreperystės principus ir metodikas tose srityse, kurios anksčiau nebuvo 

laikomos tinkamomis verslumui, įskaitant akademinę bendruomenę. ETEE buvo specialiai sukurtas atsižvelgiant 

į tai, ypatingą dėmesį skiriant akademinėms aplinkybėms, kai antreprenerystės edukacija siekia ugdyti 

įgūdžius ir mąstyseną tiek akademinės bendruomenės, tiek pedagogų, tiek pagalbinio personalo, tiek studentų 

tarpe. 

Verslumo ugdymas yra ES prioritetas, neatsiejama nuo „Verslumo 2020 veiksmų plano” ir yra labai svarbus 

daugelio iniciatyvų, skirtų verslumo įgūdžiams tobulinti ir pasitikėjimui tyrinėti galimybes, esmė. Vykdydami ETEE 

programą jūsų įstaigoje galite padėti mums išplėsti mūsų bendradarbiavimo tinklą ir sustiprinti verslumo 

edukaciją Europoje. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų Gerosios praktikos ataskaitą čia.  

                                           
1 QAA Guidance (2018) “Enterprise and Entrepreneurship Education: Guidance for Higher Education Providers” 
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-
2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8 

  

Verslumo ir antreprenerystės ugdymas yra susijęs su „absolventų, turinčių sąmoningumą, 
mąstyseną ir gebėjimą generuoti originalias idėjas, atsižvelgiant į nustatytus poreikius, 

galimybes ir trūkumus, gebėjimu veikti pagal jas, net jei aplinkybės keičiasi ir yra 
dviprasmiškos; trumpai tariant, turėti idėją ir ją įgyvendinti “. 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8


2. Kodėl jūs turėtumėte naudoti ETEE savo 

organizacijoje?  

ETEE mokymo programa grindžiama lankstumu: laiko ir turinio prasme. Būtent dėl šio lankstumo ETEE gali būti 

labai naudingas išteklius jūsų organizacijoje.  

 

ETEE medžiagą galima pritaikyti atsižvelgiant į jūsų dalyvių poreikius ir jūsų organizacijos kontekstą. Tai reiškia, 

kad galite naudoti visą mokymo programą arba pasirinkti tik tam tikrus modulius ar veiklas, kad patenkintumėte 

savo poreikius: 

 

 

ETEE taip pat gali būti mokomas lanksčiai, kad atitiktų jūsų prioritetus ir turimą laiką. 

Jei turite tik keletą valandų, galite pasirinkti vieną iš modulių. Jei turite daugiau laiko, galite pasirinkti esminį turinį 

ir jį pateikti savo klausytojams. Jūs netgi galite pasirinkti vieną ar dvi veiklas ir pristatyti jas kaip komandos 

susitikimo dalį, norėdami juos išbandyti. 

 

 
Turinys gali būti pritaikytas mažiau patyrusiems dėstytojams ir tiems, kurie jau yra įgudę verlumo 
mokymuose.  

 

Kaip ETEE programos vykdytojas, jūs turite laisvę pritaikyti ir praturtinti programą: 
- Įtraukite savo asmeninę patirtį; 
- Dalinkitės atvejų analizėmis; 
- Įtraukite skaitmeninį turinį. 

 

Programoje rasite turinį, kuris yra aktualesnis akademinei auditorijai, ir turinį, kuris geriau kuris bus 
aktualesnis žmonėms, dirbantiems startuoliuose ar versle.   

Informacija apie pamokų planus ir skaidrių rinkinius pateikiama kiekviename iš 9 modulių, kuriuos 
galite naudoti ir pritaikyti. 



3. ETEE požiūris – pagrindiniai principai ir svarbiausios 

ypatybės 

Nepriklausomai nuo to, kaip nuspręsite naudoti programą, yra keletas bendrų principų ir savybių, kurie turėtų 

būti jūsų ETEE mokymo ir seminarų pagrindas. 

ETEE integruoja kai kurių pirmaujančių antrepreniškų inovacijų modelių ir struktūrų metodus, įskaitant dizaino 

mąstymą, lean ir agile sistemas. Kiekvienas iš jų turi savo įrankių ir geriausios praktikos rinkinį, taip pat savo 

apibrėžimo sritį ir pagrindą. Nesigilinant į šiuos požiūrius ir jų skirtumus, yra keletas bendrų principų, kurie 

paskatino mūsų darbą. 

Pagrindiniai ETEE principai:  

 

 

 

 
Visada sutelkdami dėmesį į savo produkto, paslaugos ar projekto vartotoją, klientą ir 

galutinį naudos gavėją. Tai įgalina antreprenerį ar verslumo ugdytoją kurti „produktus“, 
kurių iš tikrųjų reikia, sukurti vertę ir pagerinti jų vartotojų, klientų, naudos gavėjų patirtį. 

 Į klientą orientuotas  

  Idėjų pateikimas vizualiai įtikinamai, naudojant tokius metodus kaip vartotojo kelio 
žemėlapis ar minčių žemėlapis. Tai palengvina greitą, efektyvų mokymąsi ir tobulėjimą, 
taip pat skatina kūrybiškumą. 

 Vizualinis mąstymas ir pasakojimas 

 
 Numatyti nedideli praktiniai eksperimentai su greitu grįžtamuoju ryšiu, kad būtų galima 

išbandyti prielaidas, pavyzdžiui, apie tai, ko reikia ir ką vertina klientas. Tai leidžia 
verslumo ugdytojui greitai ir efektyviai išbandyti, pakartoti ir valdyti idėjas, atsižvelgiant į 
klientų ar besimokančiųjų poreikius ir pageidavimus. 

 Eksperimentavimas 

 Ugdykite bendros kūrybos kultūrą ir skatinkite bendradarbiauti. Tai užtikrina, kad 
verslumo ugdytojas gaus naudos iš įvairių perspektyvų, tuo pačiu sulaukdamas aukšto 
lygio suinteresuotų šalių palaikymo. 

 Bendradarbiavimas 



Be to, mūsų ETEE geriausios praktikos tyrimuose (visa ataskaita pateikiama čia) buvo identifikuotos keletas 

savybių, kurios nulemia verslumo ugdymo iniciatyvų sėkmingumą. 

 

 

Šios savybės buvo integruotos į ETEE mokymo programos projektą: 

 

 

 

 

Šie principai ir ypatybės sudaro ETEE filosofijos, požiūrio ir struktūros branduolį. 

 
 

 

 

Komandos 
formavimas, vedantis 

į stiprią tinklaveiką 

 

Įgalinti skirtingų 
suinteresuotųjų šalių 

perspektyvas, patirtį ir 
indėlį į antreprenerystės 

patirtį. 

 Praktiškumas 

 
Reflektuoti, ką reiškia būti 

antrepreneriu 

 Empatija 

 

Tiesiogiai bendrauti su savo 
klientais / 

besimokančiaisiais / naudos 
gavėjais. 

 

 Pritaikomumas 

 

Siekiant sumažinti 
dalyvavimo kliūtis ir 
geriausiai patenkinti 

skirtingų grupių poreikius. 

 
Fizinė lokacija ir 
skaitmenizacija 

 

Suteikti galimybes 
apsilankyti tam tikrose 

vietose ir gauti informaciją 
bei šaltinius internete. 

 
Tikri ir autentiški 

pavyzdžiai 

 

Užmegzti ryšius su 
svarbiomis 

suinteresuotomis šalimis ir 
ekspertais. 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf


4. ETEE ir EntreComp 

 
ETEE mokymo programa yra informuota ir parengta pagal „EntreComp“ - Europos verslumo kompetencijų 

sistemą, kurioje kiekvienas programos modulis yra suderintas su „EntreComp“ kompetencijos sritimis. 

 

„EntreComp“ sistema yra vis labiau pripažįstama ir įgyvendinama, siekiant skatinti verslumo ugdymą švietimo ir 

užimtumo sektoriuose. Čia verslumas yra apibūdinamas kaip horizontalioji perkeliamoji kompetencija, laikantis 

Danijos verslumo fondo, Jaunų įmonių siūlomo apibrėžimo: 

 

 

 

EntreComp yra sudaryta iš: 

 

ir 

 

 
Jis buvo sukurtas siekiant apjungti švietimo ir darbo pasaulius ir būti laikomas atskaitos tašku bet kurioje 

iniciatyvoje, kuria siekiama skatinti verslumo mokymąsi. 

Išsamesnė informacija, šaltiniai ir nuorodos į šaltinius yra pateiktos 1 priede. 

  
„Verslumas pasireiškia gebėjimu pasinaudoti galimybėmis ir idėjomis, bei jas paversti vertybe 
kitiems. Sukuriama vertė gali būti finansinė, kultūrinė ar socialinė“ 

 

 
 Idėjų ir galimybių 

Išteklių 

Veiksmo 

 3 kompetencijų sričių 

  15 kompetencijų 
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5. Quick Starter Guide – the Magnificent Seven! 

1. Auditorija  
Svarbu žinoti savo programos dalyvius, suprasti, kodėl jie domisi jūsų programa ir kas jiems tai padarys jiems ją padarys sėkminga. Mes sukūrėme paprastą 

šabloną (2 priedas), kurį galite užpildyti, norėdami surinkti ir palyginti būtent šią informaciją. 

2. Struktūra ir 
ištekliai  

Susipažinkite su kurso struktūra ir pagalbine medžiaga. Jį sudaro 9 moduliai, kurie yra susieti su „EntreComp“. Kiekvienas modulis turi išsamius mokymosi 
rezultatus, pamokų planus, patarimus, pagalbinę informaciją ir išsamų skaidrių rinkinį. Kiekvienas iš jų yra paremtas teorija ar politika, apima praktinę 
mokymosi veiklą ir dalyviams suteikia galimybę apmąstyti savo pačių mokymąsi. ETEE programos metmenis rasite čia.  

3. Pasiruošimas 
yra būtinas  

Turėsite skirti laiko paruošti ir pritaikyti struktūrą ir turinį savo auditorijai  - ir pasirūpinkite, kad perskaitytumėte šį vadovą kaip atskaitos tašką! Pavyzdžiui, 
nors ir sukurta kaip viena programa su moduliais, pateikiamais paeiliui, galbūt norėsite pristatyti atskirus modulius arba atitinkamai adaptuoti ETEE turinį ir 
veiklas ir jais papildyti kitas savo mokymosi programas. Taip pat turėsite užtikrinti seminarų aktualumą savo auditorijai, įtraukiant vietinių atvejų tyrimus ir 
geriausios praktikos pavyzdžius. 

4. Verslumo 
projektas  

Pagal ETEE struktūrą, kiekvienas dalyvis vysto savo projektą ar mokymosi programą  
su verslumo dvasia ir taip, kad įgautų tiesioginės patirties pritaikant verslumo prieigą. Taip dirbama visos programos metu, siekiant realaus rezultato 
programos pabaigoje. 

5. ETEE modelis  

Dalyviai parengs savo ETEE modelį (canvas) verslumo projektui arba  
mokymosi programai. Įkvėpta Verslo modelio(canvas), ETEE modelis (canvas“ buvo sukurta siekiant sukurti jų projekto vystymui struktūrą, atsižvelgiant į tai, 
kokie žmonės yra svarbūs, kas yra aktualu ir kaip ji veiks trijose plėtros etapuose: svajokite, kurkite, naudokite. ETEE modelis yra pateikiamas 3 priede. 

6. Jūsų ETEE 
bendruomenė  

Sukurkite savo ETEE grupę ir tinklą, kad paskatintumėte bendradarbiavimą ir kolegų palaikymą jų dalyvavimo programoje metu ir už jos ribų. Yra naudinga 
iš anksto palaikyti gerą bendravimą, suteikti galimybes grupei užmegzti gerus santykius pristatymo metu ir numatyti tolesnę veiklą bei internetinę veiklą, 
siekiant sustiprinti poveikį. 

7. Aplinka  
Įsitikinkite, kad turite erdvę, tinkančią grupei ir jūsų veiklai; sukuriančią saugią, pozityvią  
ir antreprenerystės atmosferą, kuri siunčia aiškią žinią, jog ETEE bus įdomus, interaktyvus ir praktiškas! 

Toliau pateikiama informacija kokybiškam ETEE programos įgyvendimui
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6. ETEE mokymų programa: tikslas, struktūra ir 

požiūris 

Tikslas ir pagrindimas 

ETEE mokymų tikslas - padėti dalyviams įtraukti verslumo ugdymą į programų, ugdymo turinio ir užsiėmimo 

veiklas, bei sustiprinti savo pačių antreprenerystės patirtį. 

 

Programos sudarymo pagrindimas: 

● Visais atžvilgiais atspindėti verslumo požiūrį (kaip antreprenerystės požiūrį); 

● Įvertinti studentų patirties svarbą. 

 

Tai leis sukurti programą, kuri: 

● Yra pristatoma, remiantis “mokymosi darant” mokymo filosofija, kuri yra pagrįsta refleksija; 

● Sutelkia mokymąsi ir remiasi refleksijomis, siekiant sukurti individualų veikimo planą. 

 

Struktūra 

The ETEE mokymų programa yra sudaryta iš devynių modulių, kurie turi panašų formatą ir struktūrą. Modulių 

struktūra susideda iš trijų etapų: 

 

  

  Svajokite    Kurkite    Naudokite 
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ETEE Programos metmenys pateikia modulių ir jų tarpusavio sąryšio apžvalgą. Žemiau rasite trumpą devynių 

modulių paaiškinimą:  

Svajokite 

1 Modulis – Vartotojo patirtis 

Pasidalinsime ETEE programos pagrindimu ir tikslu. Taip pat išaiškinsime, ką turime omenyje kalbėdami apie ‘verslumo 

požiūrį’ ir orientavimąsi į mokinių/ tikslinės auditorijos poreikius ir siekius. 

2 Modulis – Kūrybiškos idėjos generavimas 

Išbandydami keletą kūrybinių idėjų generavimo metodų, padėsime atverti kūrybinį potencialą. Tikslas yra išmokti 

mąstyti kitaip - netradiciškai- ir sugalvoti naujų idėjų programoms ir veikloms. 

3 Module – Jūsų priemonių rinkinys 

Pristatysime, aptarsime, ir pritaikysime įvairius išteklius, įskaitant ir Verslumo ir antreprenerystės priemonių rinkinį 

(ETC toolkit), kuris yra sukurtas, siekiant skatinti verslumo požiūrį į mokymą ir mokymąsi. 

 

Kurkite 

4 Modulis –Suinteresuotų dalyvių supratimas 

Pristatysime mūsų projektams ar mokymosi programoms svarbių dalyvių tinklą, aptardami, kaip geriausia pasinaudoti 

tokio tinklo galimybėmis bei bendradarbių ir bendraautorių potencialu, siekiant sustiprinti savo iniciatyvas. 

5 modulis – Kontekstas 

Išskleisime savo pagrindinių sistemų ir krypčių, kurios įtakoja mūsų darbą tiek organizacijos, tiek sektoriaus lygmenyse, 

supratimą; taip pat aptarsime platesnį kontekstą, kuris veikia tai, kaip mes kuriame verslumo rezultatus. 

6 Modulis – Sėkmės kriterijų apibrėžimas 

Išaiškinsime įvairius rodiklius, veiklos rodiklius ir matavimo kriterijus, kuriuos galima kūrybiškai pritaikyti norint įvertinti 

mokymąsi ir įvertinti programos sėkmę. 

 

Naudokite 

7 Modulis – Jūsų auditorijos įtraukimas 

 

Mes pasiūlysime veiklas, kurios aiškiai išreiškia mūsų vertybinius teiginius ir užtikrintai bei įtikinamai įtraukia įvairius 

suinteresuotus subjektus ir galimus rėmėjus. Analizuosime kūrybinio pasakojimo galimybes ir parengsime 

PechaKucha presentacijas. 

8 Modulis – Idėjų pristatymas (‘Pitch it’) 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2019/04/ETEE_Programme_Outline_FINAL.pdf
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Pasinaudosime pradedančių įmonių metodais, kad išmoktume pateikti programų idėjas pagrindiniams 

suinteresuotiems subjektams ir surinktume paramą mūsų projektams. Sužinosime, kaip parengti efektyvią trumpą 

prezentaciją (‘Elevator pitch’) ir išvystyti tinkamus metodus savo idėjoms perduoti. 

9 Modulis – Veiksmų planavimas 

Sujungsime tai, ką išmokome ankstesniuose moduliuose ir apmąstysime savo anreprenesytės keliones. Užbaigsime 

ETEE modulį (canvas) bei suplanuosime kitus veiksmus ir konkretų veiksmų planą savo verslumo programoms 

įgyvendinti. 

 

Požiūris 

Praktinis pritaikymas 

 

Visi ETEE dalyviai sieks plėtoti savo projektą, kuris suteiks jiems praktinės antreprenerystės patirties, kurią jie 

vėliau galės panaudoti savo darbe. 

Dalyviai gali pasirinkti projektą, kad jis būtų aktualus jų pačių rolei: 

● Tai gali būti akademinis modulis; 

● Verslumo veikla; 

● Suplanuotas renginys; 

● Net asmeninė verslo idėja. 

Šis projektas bus naudojamas visoje ETEE kaip atvejo analizė ir bus plėtojamas per ETEE modelį (canvas). 

 

ETEE modelis (canvas)  

Pasisemdami įkvėpimo iš Verslo modelio (Business model canvas) (pradedančiojo verslo modelio 

kūrimo įrankis), mes sukūrėme ETEE modelį (canvas), kad pateiktume paprastą struktūrą ir šabloną, 

kurie galėtų pasitarnauti vystant dalyvių projektus. 

Kurso metu dalyviai naudosis ETEE modeliu (canvas) kaip šablonu, padėsiančiu tyrinėti ir plėtoti 

savo vystomą projektą. Kiekvienas modulis yra priskiriamas modulio (canvas) langeliui, o modulio 

pabaigoje dalyviai gali apmąstyti, ką išmoko ir užpildyti tą langelį. 

Būtina skirti pakankamai laiko ir dėmesio darbui su ETEE modeliu (canvas): tai yra labai svarbu, 

siekiant poveikio dalyviams ir kad būtų galima jiems pademonstruoti modelio naudojimą, kad vėliau 

jie patys galėtų jį vėl panaudoti. 
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Praleiskite laiko suprasti modelį ir suplanuoti, kaip jį pritaikysite pristatydami ETEE (3 priedas). Unikalus 

ETEE programos modulis yra viso požiūrio pagrindas tiek konsultantui, tiek ugdytojui. Tuo siekiama 

užtikrinti, kad dalyviai, baigę visą programą, būtų tinkamai pasirengę imtis veiksmų ateityje. 

Naudotojo kelionė 

Kuomet ruošitės ETEE programos naudojimui ir nustatysite, kas yra jūsų dalyviai, kodėl jie renkasi 

kursą ir ko jie nori pasiekti per ETEE programą, gera praktika yra apibrėžti jų mokymosi kelionę per 

ETEE. 

Ji bus pagrįsta 9 modulių vykdymu, ir gali apimti bet kokį išankstinį skaitymą ar veiklą prieš 

pradedant (pvz., sprendimas dėl savo vystomo projekto), ir modelio (canvas) kūrimu, idealiu atveju, 

nurodant galutinį praktinį rezultatą, tokį kaip savo darbo pristatymas ar juo pagrįsto pasiūlymo 

pateikimas.  

Apibrėždami dalyvių mokymosi keliones ir jų paprašydami susitelkti ties rezultatais, galime 

padidinti kurso vertę ir poveikį bei optimizuoti programai skiriamą laiką. 
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Stiprios grupės sukūrimas 

 

Vienas iš vertingiausių principų, kuriuos atradome per visą ETEE projektą, buvo stipraus tinklo 

sukūrimas grupės viduje. Tai ne tik praturtina ETEE turinį, bet ir yra vertinga asmenims ir 

organizacijoms, nes jie palaiko ryšius ir skatina vieni kitus įgyvendinti tai, ką išmoko. Keletas 

paprastų būdų, kaip tai padaryti: 

 

 

  

 
 

 

1. Prieš pirmą sesiją, dalyvių 

paprašykite paruošti trumpą 

biografiją/įžangą – o tada pasidalykite 

šia medžiaga su grupe. 

 

   

2. Suplanuokite savo sesijas skirdami 

laiko pertraukėlėms ir taip suteikdami 

galimybę dalyviams neformaliai kalbėtis 

ir diskutuoti prieš ir po kiekvienos 

sesijos. Dar geriau, pietaukite kartu! 

 

 
 

 

3. Programos eigoje, dalyvius 

paskatinkite dirbti vis su kitais 

asmenimis.  

   

4. Paprašykite grupės pateikti specialių 

pavyzdžių iš patirties, kuriais būtų 

pasidalinti su kitais. 

 
 

 

5. Pasinaudokite ETEE užsiėmimais, kad 

pagilintumėte santykius, pavyzdžiui, 

paprašydami dalyvių pristatyti savo 

planuojamus projektus. 

 
 

   

6. Organizuokite grupės veiklą už 

programos ribų ir skatinkite grupę kurti 

savo internetinį tinklą, pavyzdžiui, 

Facebook ar LinkedIn grupėse. 
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Pasiruošimas yra būtinas  

ETEE buvo sukurtas kaip lankstus kursas, kurį galima pristatyti įvairiose aplinkose įvairioms auditorijoms 

visoje Europoje. Pateikta medžiaga suteikia nemažą kiekį turinio, o dar svarbiau - galimybę ją formuoti ir 

pritaikyti taip, kad ji būtų tinkama ir tinkama jūsų dalyviams. Norint įgyvendinti ETEE programą, reikia skirti 

laiko susipažinimui su struktūra, modulio turiniu ir ją atitinkamai pritaikyti. 

 

Struktūra buvo sukurta taip, kad būtų lengva ir nesudėtinga – kai kuriems užsiėmimams skiriant ypatingą 

dėmesį, o kitus praleidžiant, arba pristatant interaktyviai ar pateikiant kaip pavyzdyje. Kiekvieno modulio 

medžiagą galima redaguoti, sesijos metu pateikiant informaciją apie pamokų planus, bei suteikiant gaires ir 

skaidres. Mūsų siūlomi pasirengimo užsiėmimai yra šie: 

 

 

 

ETEE mokymo būdai 

Devyni ETEE moduliai yra sukurti taip, kad juos būtų galima išdėstyti kaip pilną programą, tačiau 

galimi ir kitokie variantai. Pavyzdžiui, ji gali būti pristatoma per 2 ar 3 pilnas darbo dienas arba po 

vieną modulį per savaitę, tęsiant 9 savaites. Svarbiausia, kad pristatymo būdas tiktų jūsų ir jūsų 

grupės tikslams. 

Kiekvienas modulis yra skirtas pristatyti per 2-3 valandas. 

Tarp modulių yra sąryšiai, todėl būtų idealu, jei dalyviai išklausytų visus, tačiau tai galima išspręsti 

planuojant. Galima pasirinkti tam tikrus komponentus iš modulių ir pristatyti trumpesnę versiją. Tai 

 

 

1. Viso užsiėmimo 
plano, gairių ir 

modulio skaidrių 
perskaitymas. 

 
2. Nuorodų ir 

užsiėmimų 
išanalizavimas.  

 

3. Skaidrių 
pritaikykite jūsų 

dėstymo planui ir 
atitinkamas 

pamokos plano 

 

4. Pasirėmimas 
esamais 

pavyzdžiais, 
įskaitant ir jūsų 

pačių atvejų analize 

 

5. Platesnis su 
grupe ir tema 

susijusių aktualijų 
skaitymas. 
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vėlgi priklauso nuo jūsų pasiruošimo ir turinio pritaikymo jūsų auditorijai. Tačiau kiekvienam 

dalyviui rekomenduojama vykdyti visą programą, kad būtų galima vadovautis filosofija: svajokite, 

kurkite, naudokite.  

Jei moduliai yra pristatomi kaip atskiri elementai, yra svarbu, kad kiekvienas prisijungiantis prie programos 
turėtų aiškų supratimą apie: 

 

 

 

Mes skatiname bet kokio ETEE turinio ir užsiėmimų naudojimą kitose veiklose ir mokymuose. 

Prašome naudoti kaip jums atrodo tinkama! 

  

 

 
1. Programos 

pagrindimą ir filosofiją 
 

2. Supratimą apie 
EntreComp 

 

3. ETEE modelio (canvas) 
išaiškinimą ir kaip jį 
naudoti refleksijai ir 

veiklai  

 

4. Aiškų projektą / 
programą / idėją, su 
kuriais būtų galima 

dirbti 
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7. ETEE Mokymų programa: pagalbinė medžiaga 

jums  

Kiekvienam iš 9 modulių buvo sukurta išsami pagalbinė medžiaga. Ji apima: 
 

Išsamus „Power Point“ skaidrių rinkinys 
 

● Tikimasi, kad mokytojai pritaikys skaidres prie savo grupės poreikių, individualaus dėstymo stiliaus, 

ir atitinkamai atspindės vietos, regioninį ir nacionalinį kontekstą. 

● Kiekviename modulyje yra skaidrės, kurios turėtų būti įtrauktos į mokymo procesą. Atminkite, kad 

skaidrių išdėstymas neturėtų būti keičiamas, nes pridedami logotipai ir ES pareiškimai, užtikrinantys 

atitiktis programos nuostatoms. 

● Skaidrės yra koduotos simboliais, kurie jums pasitarnaus mokant. Kiekviename skaidrių rinkinyje 

yra medžiaga, kuri yra būtina ETEE patirčiai, bei elementai, kurie suteikia lankstumo. Elementų 

klasifikavimas į pagrindinius ir pritaikomus, padeda mokytojui sukurti reikiamą prieigą ir dalyviams 

nurodo svarbiausius aspektus. Šie vaizdiniai kodai yra išsamiai paaiškinti 4 priede. 

Užsiėmimo planas 

● Užsiėmimo planas, kuriame pateikiamos gairės, padėsiančios pristatyti modulį, nurodant aiškius 

mokymosi tikslus, orientacines pristatymų trukmes ir tvarkaraščius, grupines veiklas ir individualias 

refleksijas.   

Modulio skaidrės ir sesijų planai išsamiai aprašyti 5 priede.  

● Šis išsamus pagalbinių išteklių rinkinys buvo sukurtas tam, kad padėtų įgyvendinti ETEE mokymo 

programą ir, nors numatoma, kad kiekviena programa bus įgyvendinta siekiant atitikti ETEE modulio 

mokymosi tikslus, mes taip pat skatiname skirtingus dėstymo būdus. Kaip minėta anksčiau, 

nesitikima, kad visa medžiaga bus naudojama kiekvienoje grupėje, kaip siūloma. 

● Kiekvienas modulis buvo sukurtas taip, kad užtikrintų pakankamą pavyzdžių asortimentą, kad 

mokytojai galėtų pasirinkti tinkamiausią, ir (arba) būtų skatinami ieškoti vietos, nacionalinių, ar tam 

tikram sektoriui būdingų pavyzdžių. 
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Tikimasi, kad mokytojai visada pasinaudos savo profesionalumu, kad užtikrintų, jog pagalbinė 

medžiaga bus panaudota taip, kad geriausiai „atitiktų paskirtį“ tam tikrai auditorijai / dalyviams. 

Modulyje siūlomi užsiėmimai pateikiami prioritetine tvarka, siekiant akcentuoti pagrindinius ETEE 

programos rezultatus. Tačiau pateikti teiginiai visada gali būti papildomi ar atitinkamai pritaikomi, 

ir mokytojai visada gali įneši bet kokį kitą savo indėlį į programą, siekiant atliepti grupės poreikius. 

● Kad ir kokius pakeitimus atliktumėte, mes jums rekomenduojame sekti EntreComp kaip pagrindiniu 

dokumentu ir susieti bet kokius užsiėmimus ir mokymosi rezultatus su šia sistema.  

● Kiekvienas modulis turi bendrą struktūrą, užtikrinančią nuoseklų formatą, ir tai atsispindi skaidrėse 

ir pamokų planuose: 

 

Kiekviename modulyje yra pažangos, padarytos naudojant ETEE modelį (canvas), apžvalga. Keliant 

kritinius klausimus ir skatinant refleksiją,  ETEE modelis (canvas) kiekvienam ugdytojui leis ne tik 

įvertinti padarytą pažangą, bet ir užsirašyti pastabas bei imtis veiksmų, padėsiančių kurti savo 

programą. Tokiu būdu modelis (canvas) atsiranda kiekvieno modulio dėmesio centre. Jis yra 

„mokymosi darant“ užsiėmimų ir refleksijų dalis, bei padeda planuoti savo projekto iniciatyvą.  

 

  

 

 
Modulio apžvalga ir 

mokymosi uždaviniai  Atitiktis su EntreComp  
Įžanginiai „apšilimo“ 

užsiėmimai 

 
Modulio turinys ir 

užsiėmimai  
Turinio apžvalga ir 

refleksijos   
Savęs-įvertinimas ir ETEE 

modelio (canvas) 
užpildymas 

 
Refleksija apie modulio 

suteiktas žinias  
Kur toliau? Veiklos 

planavimas 
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Practical Advice for Delivering ETEE 

 

 

 

Svarbu įsitikinti, kad dalyviai į pirmąją ETEE sesiją atvyksta 
entuziastingi, informuoti ir pasirengę įsitraukti. 
 
Tai galite užtikrinti atsižvelgdami į tai, kas yra jūsų grupė. Tačiau 
pasidalinsime su jumis keletu metodų, kuriuos sėkmingai taikėme: 

 

 Prieš pirmąją 
sesiją 

 

Pasidalinkite pagrindine ETEE medžiaga, kad dalyviai žinotų, ko tikėtis; 

Nusiųskite dalyviams programos tikslo paaiškinimą ir paprašykite jų 

apibrėžti, koks bus jų projektas. Pateikiama informacija neturi būti labai 

išsami, tačiau pasidalinimas keliais pavyzdžiais būtų naudingas; 

Paaiškinkite ETEE modelį (canvas) ir kaip jis bus naudojamas viso kurso 

metu; 

Kiekvieno dalyvio paprašykite trumpos biografijos / prisistatymo ir 

pasidalinkite jais su grupe. 

Imkitės visų dalyvių klausimų dar prieš prasidedant pirmajai sesijai, kad į 

juos būtų galima atsakyti iš anksto; 

Prisistatykite patys ir atsiųskite keletą nuorodų ar pavyzdžių, kurie, jūsų 

manymu, galėtų būti įdomūs ir svarbūs. 
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ETEE buvo sukurtas siekiant suteikti dalyviams praktinės verslumo 
patirties, kuria jie galėtų pasinaudoti vystydami savo pačių 
verslumo mokymo veiklas. 
 
Tikėtina, kad dalyvių bus paprašyta išeiti už savo komforto zonos, 
išbandyti naujus dalykus ir kartais jaustis nepatogiai. Naudinga tam 
pasiruošti. Keletas būdų, kaip tai padaryti: 

 

 Kursu metu 

 

Nuo pat pradžių aiškiai paaiškinkite, kad tai yra vienas iš pagrindinių ETEE 
komponentų, o tada dalyviams priminkite: kad viskas gerai, jei jie taip 
jaučiasi ir kad tai yra saugi aplinka išbandyti naują veiklą ir metodus; 
 
Paprašykite dalyvių apibūdinti, kaip ši patirtis privertė juos jaustis, ir kaip 
šis jausmas galėtų įtakoti jų pačių projekto rengimą ar planavimą ateities 
veiklų, skirtų kitiems žmonėms, planavimą; 
 
Po užsiėmimų, leiskite dalyviams kelioms minutėms susikaupti ir pagalvoti, 
kur jie jautė didžiausius iššūkius ir pabandykite dar kartą; 
 
Pasiūlykite dalyviams šiek tiek kitokį užsiėmimą, kuris vis tiek leistų jiems 
įsitraukti (pavyzdžiui, vietoj savo projekto idėjos pristatyti mėgstamą filmą ar 
vaikišką eilėraštį); 
 
Pasiūlykite dalyviams galimybę nedalyvauti, tačiau suteikite jiems kitokį 
vaidmenį, pavyzdžiui, pateikti išsamų atsiliepimą. 
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Tikimės, kad ETEE kursas jums ir jūsų dalyviams bus labai sėkmingas. 
 
Šis momentas yra tikrai vertingas, ir keli veiksmai pasibaigus kursui galėtų 
reikšmingai padidinti jo poveikį visiems dalyviams. 
 
Mes rekomenduotume: 

 

 Kursui pasibaigus 

 

Surinkite visų dalyvaujančių asmenų atsiliepimus - tai gali būti padaryta po 

kiekvieno modulio, internetu, kaip anketa, asmeniškai ar kitu jūsų pasirinktu 

būdu, tačiau tai yra labai svarbu ir gali padėti jums sukurti savo paties ETEE 

versiją; 

 Siūlykite visiems atsiųsti įvadinės grupės elektroninį laišką (prašant leidimo 

dalytis kontaktine informacija), kad būtų grupė, kuri gyvuotų po ETEE 

programos pristatymo. Pranešimų siuntimo grupė taip pat gali būti tikrai 

gera idėja ir ją galima įkurti pradžioje; 

 Kas vyksta pirmadienį? Šis klausimas yra paprastas, tačiau skatina visus 

įsipareigoti veiksmui, kuris padės geriau praktiškai panaudoti tai, ko jie 

išmoko per ETEE; 

 Po mėnesio. Nusiųskite elektroninį laišką grupei ir paprašykite dalyvių 

atsakyti, kaip jie pritaikė savo ETEE mokymąsi baigę programą. Toks 

elektroninis laiškas (arba rašomas kitu klausimu) gali pradėti diskusijas ir 

atnaujinti mokymąsi! 
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Keletas patarimų, kaip vykdyti sklandų seminarą 

  Logistika 

 

 Erdvė - turėkite pakankamai didelį kambarį, kad grupė galėtų po jį judėti. Stalai ir kėdės, kuriuos 

galima lengvai perkelti, palengvina darbą grupėje. Atminkite, kad mes jūsų prašome būti kūrybingais ir 

sumaniais, tad yra naudinga turėti tai atspindintį kambarį!  

 Technika - jums reikės projektoriaus ir gero internetinio ryšio;  

 Laikas – verta savo tvarkaraštyje numatyti pertraukų laiką, kad dalyviai galėtų pasikalbėti ir 

plėtoti diskusijas, jei jos yra produktyvios; 

 Kava ir kiti gaivieji gėrimai dažnai būna laukiami ir suteikia dalyviams galimybę susitikti ir 

pabendrauti neformaliai 
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8. Jūs pasirengę! 

Mes žinome, kad jūs, kaip besidomintis mūsų darbu ir ETEE programa, turėsite entuziazmo, noro ir 

įsipareigojimo palaikyti kitus, kad jie tobulėtų kaip verslumo ugdytojai ir sėkmingai įgyvendintumėte ETEE 

mokymo programą. 

 

Galbūt jūs turite verslumo ir antreprenerystės patirties, tačiau tai nėra būtina sąlyga. Mes siekiame, kad šis 

vadovas ir pagalbinė medžiaga, kurie yra skirti jums padėti įgyvendinti programą, aprūpintų jus viskuo, ko 

jums reikia. 

Programa yra parengta seminarų, o ne paskaitų pagrindu, ir nors ją grindžia teorija, jums nereikia jos žinoti. 

Viskas, ko jums reikia, yra pasitikėjimas savimi vedant grupinį darbą ar mokymosi užsiėmimus, bei 

„EntreComp“ ir pamatinių ETEE principų ir ypatybių suvokimas.  

 

Pasiūlymas: 

 

  

  

Jei jums sunku surasti tinkamą mokytoją jūsų organizacijoje, siūlome kreiptis į kolegas iš panašių 
organizacijų jūsų regione ar šalyje ir išsiaiškinti, ar jie galėtų pasiūlyti asmenį, kuris norėtų mokyti 
jūsų organizacijoje. Kuomet jūsų dalyviai pabaigs programą, jūs galėsite savo kolegoms 
atsidėkoti tuo pačiu už šią paslaugą, ir tokiu būdu toliau kurti ETEE bendruomenę! 
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9. Priedai 

1. Įvadas į EntreComp, Europos verslumo kompetencijų sistemą 

2. Šablonai: „Pažink savo auditoriją” ir komunikacija būsimiems dalyviams  

3. ETEE modelis (canvas) 

4. Pagalba suvokiant ETEE modulius, įskaitant vaizdinius skaidrių kodus 

5. Modulių pagalbinė medžiaga: Pamokų planai ir skaidrės  

6. Kontrolinis sąrašas 
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9.1 1 priedas: EntreComp 

Europos antreprenerystės kompetencijų sistema (EntreComp) yra išsami, lanksti ir daugiafunkcinė orientacinė 

sąranga, skirta padėti suprasti, ką reiškia verslumas kaip kompetencija, ir sugebėti tai panaudoti savo darbe. 

Europos Komisijos sukurta „EntreComp“ apibūdina verslumo kompetenciją kaip sugebėjimą atrasti galimybes 

ir idėjas ir jomis pasinaudoti, bei paversti jas finansine, kultūrine ar socialine verte. 

Pačiame paprasčiausiame lygmenyje ji susideda iš trijų sričių, kurių kiekvienoje yra po penkias kompetencijas. 

Tad iš viso yra 15 kompetencijų, kurias žmonės naudoja norėdami atrasti galimybes ir idėjas ir jomis 

pasinaudoti. Šios trys sritys yra: Idėjos ir galimybės, Ištekliai ir panaudojimas. 

Kiekvieną sritį sudaro 5 kompetencijos, kurios kartu sukuria pagrindą verslumui kaip kompetencijai. 
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„EntreComp“ sistema plėtoja 15 kompetencijų pagal 8 lygių progreso modelį ir siūlo išsamų 442 mokymosi 
rezultatų sąrašą. 
 

 
Nuorodos ir papildoma informacija/šaltiniai  
Yra du „EntreComp“ dokumentai, abu sukurti padėti jums pritaikyti sistemą jūsų poreikiams: 

 

 

Pažiūrėkite 2 minučių trukmės video, supažindinančiu su „EntreComp” 

 

  

  

Originali „EntreComp“ sistema buvo paskelbta 2016 metais. Joje pateikiami visi mokymosi 
rezultatai ir detalės, reikalingos ugdymo programai sudaryti ar vertinimo rubrikai kurti, 
apibūdinant kompetencijas 8 progreso pakopose (pradedant nuo „naujoko versle“ iki 
eksperto). 
 

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The 
Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European 
Union 

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 

  

Naujausioje „EntreComp to Action“ sistemoje, paskelbtoje 2018 metais, pateikiamas naujas 
suvokimas ir galima įvairių suinteresuotųjų šalių prieiga prie sistemos. Vadovas pateikia lengvą 
„EntreComp“ apžvalgą, naudodamas paprastas diagramas, parodančias, kaip kompetencijos 
yra tarpusavyje susijusios. Jis supažindina su būdais, kaip naudotis sistema, ir pateikia 
daugybę konkrečių pavydžių, įrankių ir idėjų, kurie padės ja naudotis. 
 

McCallum, E., Weicht, R., McMullan, L., and Price, A. (2018). EntreComp into Action - Get 
inspired, make it happen (M. Bacigalupo, & W. O’Keefe Eds.). Luxembourg: Publication Office of 
the European Union 

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109128/jrc109128_entrecomp_i
nto_action_-_final.pdf  
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9.2 2 priedas: Šablonas „Pažink savo auditoriją“  

Pažink savo auditoriją 

Priimanti organizacija  Grupės dydis  

Vieta  Pristatymo data  

Grupės apibūdinimas 
(Kas jie? Kiek jie turi patirties? Kokie jų vaidmenys? 
Iš kokių jie organizacijų?) 

 

Vardas Organizacija Rolė Patirtis 
Antrepreneriško projekto 

idėja 
Siekiama nauda po ETEE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tikslas: Kokį poveikį norite turėti savo grupei? Ar 
kursas turi aiškų tikslą? 

 

Rezultatai: Kaip, jiems pabaigus kursą, jis paveiks jų 
darbą? 
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9.3 3 priedas: ETEE modelis 

 

 
 

   

    

    

    
 
  

DREAM IT BUILD IT USE IT 

K
A

S?
 

K
Ą

? 
K

A
IP

? 

Vartotojo patirtis (1) 

Kūrybinės idėjos 
generavimas (2) 

Jūsų priemonių rinkinys 
(3) 

Suinteresuotų asmenų 
pažinimas (4) 

Jūsų auditorijos įtraukimas 
(7) 

Idėjų pristatymas 
(8) 

Veiksmų planavimas (9) Sėkmės kriterijų apibrėžimas (6) 

Aplinkos analizė (5) 
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Darbas su „svajokite - kurkite - naudokite“ sąvokomis, aiškiai atspindinčiomis verslininko siekį vykdyti tris kryptis - kas, ką ir kaip – leidžia užtikrinti, kad šios 

trys kryptys yra dalyvio dėmesio centre: 

 Kas? 

kryptis (1, 4, 7 moduliai) sutelkia aiškų dėmesį į: 

o naudotoją (1), siekiant atspindėti verslininko dėmesį klientui;  

o suinteresuotas šalis (4), siekiant užtikrinti, kad įtakingi asmenys, partneriai ir kitos svarbios suinteresuotos šalys yra identifikuoti ir įtraukti 

į naujų požiūrių vystymo procesą; 

o kūrimą reikiamų žinučių identifikuotoms grupėms (7), tokioms kaip jūsų tiesioginiai vadovai, klientai ir kolegos, kurie gali prisidėti prie 

galimybių vystymo.  

 Ką?  

kryptis (2, 5, 8 moduliai) užtikrina, kad idėjos būtų generuojamos ir vystomos kontekste, bei aiškiai pristatomos pasitelkiant šias priemones: 

o susipažinimas su kūrybinių idėjų generavimo (2) ir sprendimų identifikavimo technikomis;  

o atsižvelgimas į vystomo projekto kontekstą (5) siekiant sustiptina jo vystymą; 

o galimybių sukūrimas efektyviam idėjų pristatymui/komunikavimui (8). 

 Kaip?  

padeda dalyviams (3, 6, 9 moduliai) mokytis, sutelkiant jų dėmesį į: 

o prieinamą pagalbą , kuri yra reikalinga vystant ir pristatant jų idėjas (3 priemonių rinkinys); 

o sėkmės įvertinimo būdus (6); 

o veikimo planavimą, siekiant perkelti jų mokymąsi į kitą lygmenį.  
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ETEE modelio (canvas) pagrindimas 

 

The ETEE modelis (canvas) yra įkvėptas Verslo modelio (angl. the Business Model Canvas, BMC), kuris yra 

adaptuotas iš Osterwalder pirminės Verslo modelio koncepcijos (“Business Model Canvas”, Osterwalder 

and Pigneur 2010), siekiant kad: 

 

ETEE modelis (canvas) buvo sukurtas specialiai šiai programai.  Žemiau esanti lentelė parodo, kaip 

konceptai “svajokite, kurkite, naudokite” atspindi šiuos tris modelio (“Business Model Canvas”, BMC) 

aspektus (kairioji, vidurinė ir dešinioji modelio pusės). 

ETEE moduliai Moduliai, įkvėpti BMC 

1 

Svajokite 

Naudotojo patirtis 

BMC pagrindas 

Vertės kūrimas 

2 Kūrybinės idėjos 
generavimas 

3 Jūsų priemonių rinkinys 

4 

Kurkite 

Suinteresuotų šalių 
pažinimas 

Savo projekto kūrimas (BMC kairė pusė) 
5 Aplinka (aprėptis) 

6 Sėkmės įvertinimas 

7 

Naudokite 

Įžengimas į rinką Darbas su viešaisiais ryšiais / informaciniais 
kanalais 8 Idėjų pristatymas 

9 Veiksmo planas ETEE modelis (canvas) (išlaidų ir pajamų analizė) 

  

  

- verslumo ugdymo kelionė būtų pačiame ETEE programos centre 

- ETEE programoje yra pasiekiami praktiniai rezultatai, kurie sustiprina mokymosi 

turinį 

- kiekvienas modulis suteikia įžvalgų, kurios padeda suformuoti pilną ETEE modelį 

(canvas), kuris gali būti naudojamas kaip veiksmų planas.  
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ETEE modelio (canvas) užbaigimas 

 
Darbas su devyniais ETEE moduliais reikalauja iš dalyvių apgalvoti tai, ką jie išmoko. Bendrai šie 

apmąstymai sudaro jų pačių ETEE modelio (canvas) pagrindą, kuris yra esminis programos rezultatas, 

kuriuo galima vėliau remti savo veiklą ateityje ar planuoti sekančius žingsnius.  

 

ETEE modelis (canvas) yra pagrindinis programos elementas, kiekvienam moduliui suteikiantis užsiėmimų, 

refleksijų ir galimų veiksmų struktūrą: 

 

 ETEE programos rezultatų kūrimas Rezultatai 

1 

Svajokite 

Naudotojo patirtis 
Naudotojo poreikių identifikavimas/naudotojo 
dėmesio centras (nauda/poreikis) 

2 
Kūrybinės idėjos 
generavimas 

Identifikavimo/aiškumo kvestionavimas 

3 Jūsų priemonių rinkinys Pagalbinė medžiaga/parama/tinklas 

4 

Kurkite 

Suinteresuotų šalių 
pažinimas 

Suinteresuotų šalių žemėlapis 

5 Aplinka (aprėptis) Kontekstas 

6 Sėkmės įvertinimas 
Sėkmės kriterijai/vertinimas/mokymo 
įvertinimas 

7 

Naudokite 

Įžengimas į rinką Suinteresuotų šalių strategija/požiūris 

8 Idėjų pristatymas Trumpas apibūdinimas 

9 Veiksmų planas Sekantys žingsniai 
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9.4 4 priedas: Kaip naudotis ETEE modulių pagalbine medžiaga 

 

Kaip naudotis ETEE modulių pagalbine medžiaga? 

Turinys Paaiškinimas Tiesioginis turinys 
PRITAIKYM
AS 

VAIZDINIS 
KODAS 

ETEE programos 
skaidrės 

Jos yra labai svarbios visai ETEE programai, nes jos padeda atskleisti 
sąryšius tarp pamatinių sistemų bei susieja visus modulius  

● Modulio įžanga 
● Modulio tikslas 
● „Kur toliau?” 

Pagrindinis 

 

ETEE modelio 
(canvas) skaidrės 

Modelio (canvas) skaidrės yra unikali ETEE programos dalis ir atlieka 
svarbų vaidmenį padedant dayvių mokymuisi, reflektavimui ir ETEE 
programos vykdymui, bei suteikiantį atspirties tašką ateities veikloms.   

● Modulio (canvas) 
nuorodos, susiejančios 
modulį su refleksija ir 
siūlomu ateities veiksmu  

Pagrindinis 

 

PAMATINĖ TEORIJA 
IR POLITIKA 

Kiekvienas modulis yra paremtas pamatine teorija, sistemomis ar tam 
tikra politika. Nors jie yra pamatiniai, teorija, sistemos ir politika, turi 
būti peržvelgiami ir atnaujinti, pagal poreikį.  

● Sistemos 
● Politika 
● Teorija 
● Kelrodžiai (vietiniai, 

nacionaliniai sprendiniai ar 
parama) 

Pagrindinis 
(pritaikomas) 

 

UŽSIĖMIMAI 
Siūlomi patarimai yra pateikiami kaip geri pavyzdžiai, bet patyręs 
ugdytojas gali juos pritaikyti, pakeisti, ar papildyti  

● Įžanginiai užsiėmimai 
● Modulio turinys 
● Grupiniai užsiėmimai 
● Video (vietiniai)  

Pritaikomas 

 

REFLEKSIJA 
Užsiėmimuose refleksija yra akcentuojama kaip esminė ETEE 
programos ypatybė 

● Savęs įvertinimo klausimai 
● Grupinė diskusija 
● Įrankiai 

Pagrindinis 
(pritaikomas) 
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REZULTATAI – 
KELRODŽIAI 

ETEE modulių susiejimas su modeliu (canvas) ir kiekvienu iš modulių 
● Grupinė diskusija 

asmeninė apžvalga 

Pagrindinis 
ETEE 
programoje 
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9.5 5 priedas: ETEE modulių pagalbinė medžiaga 

 

Pagalbinės medžiagos rinkiniai, kuriuos galite naudoti ir pritaikyti savo tikslams ir auditorijos poreikiams, jums 

padės pristatyti devynis modulius. 

Pagalbinė medžiaga, skirta kiekvienam moduliui, apima PowerPoint prezentaciją ir pamokos planą su 

ugdytojo vadovu. Jie yra prieinami ETEE projekto internetiniame puslapyje. 

 

  

http://eteeproject.org/
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9.6 6 priedas: Kontrolinis sąrašas 

 

Kontrolinis sąrašas 

1 Užsakytas kambarys su stalais ir kėdėmis   

2 Užsakytas aprūpinimas maistu ir gėrimais 
 

3 Peržvelgti moduliai ir turinys pritaikytas dalyvių ir organizacijų poreikiams 
 

4 Surinkta medžiaga 9 moduliams  
 

5 Išsiųstas elektroninis laiškas kurso dalyviams su išankstine informacija  
 

6 Surinktos dalyvių biografijos ir išsiųstos dalyviams  
 

7 Kontaktinė informacija kurso dalyviams, vėlavimo ar nedalyvavimo atveju  
 

8 Paruoštos atsiliepimų anketos 
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