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Europoje trūksta nuoseklių verslumo ugdymo iniciatyvų ir inovatyvių verslumą skatinančios
pedagogikos formų. Ne kiekvienas kūrybinių industrijų sektoriaus absolventas universitete buvo
ugdomas verslumo. Dėmesys pirmiausiai telkiamas verslo specialybių studentų verslumo ugdymui.
Tačiau atlikti tyrimai rodo, kad lyginant su verslo specialybių studentais, būtent studijuojantys
kūrybinių industrijų sektoriuje, daugiau tikėtina, gali įkurti savo verslą.
Meath Partnership ir projekto partneriai kitose Europos šalyse mano, kad verslumo ugdymui labai
svarbus naujų ugdymo metodų diegimas. Jis yra kertinis siekiant, jog visų specialybių absolventams
ir paskutinio kurso studentams būtų padedama įgyti papildomų įgūdžių, suteikiančių galimybę
įgyvendinti gyvenimo ir karjeros pasirinkimus.
*********************************
Konferencijos metu grupė vietos verslininkų
pristatė savo unikalias verslo istorijas, kuriomis
siekė įkvėpti naujas vietos verslininkų kartas.
Daugelio minėtų verslininkų verslai buvo įkurti
2008-2010 metų ekonominio nuosmukio
akivaizdoje. Šios istorijos yra geriausias
įrodymas, kad verslaus požiūrio asmenims,
turintiems reikalingų įgūdžių bet kokiomis
sąlygomis yra perspektyvių galimybių
įgyvendinti savo tikslus.
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Damien English (nuotraukos centre) su Europos konsorciumo
nariais, kurie parengė Under My Wing projektą Mokymosi visą
gyvenimą programos kontekste

Damien English TD, Airijos Atstovų rūmų narys,
atsakingas už tyrimus, įgūdžių formavimą ir
inovacijas Meath Partnership organizuotoje
Under My Wing – Supporting Entrepreneurs
konferencijoje, vykusioje Trim Castle viešbutyje,
pabrėžė kūrybiškumo ir verslumo įgūdžių ugdymo
svarbą. Damien English akcentavo švietimo ir
verslo bendradarbiavimo reikšmę siekiant
užtikrinti ekonomikos ir inovacijų plėtrą.

Inovatyvi medijomis grįsta mokymosi
programa

Partnerystė gerovės labui – politikos
dokumentas

Under My Wing yra nauja, energinga verslumo ugdymo programa
grįsta inovatyviu mokymosi programos formatu, kuris supažindina
absolventus su kasdieniame gyvenime verlininkui reikalingais įgūdžiais.
Ji padeda ugdyti svarbius verslumo bruožus ir asmenines
kompetencijas bei perteikia verslo vadybos pagrindus, reikalingus
pradedant naują verslą.

Kaip tvirtą atsaką absolventų nedarbui, konsorciumas parengė
politikos dokumentą, pateikdamas Under My Wing modelio
efektyvumu grįstas rekomendacijas. Pastarosios apibendrintos žemiau:
 užtikrinti finansavimo prieinamumą
 toliau dirbti siekiant suformuoti bendrą Europoje verslumo ugdymui

Under My Wing mokymosi programą sudaro septyni moduliai:
1. Tapk verslininku – ar turi verslo idėją.
2. Verslo pradžia – paversk idėją sėkme.
3. Galimybė gauti finansavimą – kapitalo užtikrinimas sau ir verslo
idėjai.
4. Pardavimai ir rinkodara – klientų skaičiaus didinimas
5. Verslo vadyba – organizaciniai įgūdžiai ir žmogiškųjų išteklių
valdymas.
6. Komunikacija – verslo tinklai ir skirtingas verslo kultūrų
suvokimas.
7. Vadybinės veiklos praktika – praktika įmonėje.
Mokymosi programos šaltiniai yra prieinami audio failuose, skirtuose
mobiliesiems telefonams ar planšetėms, video failuose peržiūroms
internetu ir tekstiniame formate tiems, kuriems labiau patinka
tradicinis mokymosi būdas. Mokymosi programos išteklius ir emokymosi programą galima rasti projekto interneto svetainėje
www.undermywing.eu

skirtą mokymosi programos struktūrą









skatinti mentorystę Europoje
priimti sprendimą dėl verslumo komiteto steigimo, kuris būtų
atsakingas už šio aspekto puoselėjimą Europos strategijoje
pristatyti UMW visoms Europos šalims partnerėms kaip ateities
darbų pagrindą
sudaryti aukštos kokybės verslumo mokymosi išteklius
didinti informatyvumą apie verslumo svarbą Europos
ekonomikai
pateikti kriterijus reikalingus verslumo ugdymo kokybės
užtikrinimui
užtikrinti asmeninio tobulėjimo proceso privatumą.

Politikos dokumentą galite rasti projekto interneto svetainėje
www.undermywing.eu

Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs

Projektą finansuoja Europos Komisija. Publikacija atspindi autoriaus požiūrį ir
Europos Komisija nėra atsakinga už leidinyje patalpintos informacijos naudojimą.

