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Naujienlaiškis Nr. 2
IP2: Verslo modelio prototipų kūrimo mokymo
programa
2019 metų vasario 11 - 15 dienomis 30 dalyvių iš šešių skirtingų šalių
(Lietuvos, Ispanijos, Kipro, Italijos, Graikijos ir Rumunijos) dalyvavo Modenoje
(Italija) vykusiuose antro etapo penkių dienų tarptautiniuose mokymuose
pagal Verslo modelio prototipų kūrimo mokymo programą.
Šių mokymų metu dalyviai atliko individualias užduotis, taip pat ir užduotis
porose ir grupėje, kurdami savo verslo modelį. Taip pat išmoko pristatyti
savo verslo idėjas ir turimas kompetencijas. Buvo sukurta 30 verslo modelių.
Įgalinimo procesas, susijęs su verslo modelio prototipų kūrimu, turi
reikšmingą poveikį suaugusiesiems, padedant jiems parengti konkrečius
planus. Mokymų metu dalyviams suteiktos žinios ir įgūdžiai, padedantys
suprasti ar įmanoma įgyvendinti jų verslo įdėją ir kaip tai padaryti. Dalyviai
sužinojo turėjo galimybę įvertinti stipriąsias ir silpnąsias savo verslo modelio
puses.
Tarptautiniai mokymai pagrįsti BRAVE Novatoriška mokymo programa 2
ETAPAS – Verslo modelio prototipų kūrimas. Leidinį galite rasti internetinėje
projekto svetainėje adresu: http://www.iliketobebrave.eu/outputs/

BRAVE Novatoriška mokymo
programa 2-as ETAPAS: Verslo modelio prototipų
kūrimas

Ši mokymo programa yra antroji BRAVE projekto dalis (2 ETAPAS).
PirmoJO BRAVE projekto etapo metu buvo siekiama dalyvių įgalinimo. Kai dalyviai
susipažino su jiems siūlomomis priemonėmis ir sužinojo, kaip kontroliuoti bei
tobulinti savo gyvenimą ir savo pasirinkimus, perėjome prie antro projekto etapo.
Šio etapo tikslas – padėti dalyviams sukurti asmeninį verslo modelį, orientuotą į
asmeninę motyvaciją ir lūkesčius. Antras projekto etapas yra pirmo tęsinys, todėl
ankstesnio mokymosi rezultatai, pasiekti 1 etapo metu, labai svarbūs kuriant
sėkmingą asmeninį verslo modelį 2 etapo metu.
Antras mokymo programos etapas yra asmeninio verslo modelio, orientuoto į
asmeninę motyvaciją ir lūkesčius, kūrimas. Kuriant verslo modelius, yra naudojamas
į asmenį orientuotas drobės modelis, atsižvelgiant į neišmatuojamas asmeninio
verslo modelio kaštus (pavyzdžiui, stresą) ir pasiekimus (pavyzdžiui, profesinį
augimą).

IP2: BRAVE NOVATORIŠKA MOKYMO PROGRAMA 2-AS ETAPAS:
VERSLO MODELIO PROTOTIPŲ KŪRIMAS TRUNKA 5-IAS DIENAS IR
SUSIDEDA IŠ PENKIŲ PAGRINDINIŲ DALIŲ:
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PROJEKTO PARTNERIAI:
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE, ROMANIA)
SOCIAL INNOVATION FUND (SIF, LITHUANIA)
INEUROPA SRL (ITALY)
KMOP (GREECE)
STICHTING PRIME (NETHERLANDS)
CARDET (CYPRUS)
FYG CONSULTORES (SPAIN)
ZENIT FORMAZIONE (ITALY)

JEIGU NORITE SUŽINOTI DAUGIAU APIE PROJEKTĄ BRAVE - APSILANKYKITE MŪSŲ
PROJEKTO SVETAINĖJE IR FACEBOOK GRUPĖJE
MUS RASITE:
http://www.iliketobebrave.eu/home/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

