VšĮ „LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“ 2016-2017
MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ yra nepelno organizacija, jaunimo verslo ir
ekonominio švietimo programų lyderė Lietuvoje, remiama Lietuvos verslo įmonių, fondų ir
privačių asmenų.
„Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) misija – ugdyti jaunimą laisvosios rinkos dvasia,
skatinti jį siekti geresnio gyvenimo rinkos ekonomikos sąlygomis, mokyti suprasti, kas yra verslas,
puoselėti iniciatyvą, verslumą, lyderio savybes.
EKONOMIKOS IR VERSLUMO PROGRAMOS
Visų mokiniams skirtų programų kursas vadinamas „Ekonomika ir verslumas“ (EV). Šį
kursą sudaro programos: „Ekonomika ir verslumas“ (teorija), „Mokomoji mokinių bendrovė“,
„Kaip tapti lyderiu“, Kelias į sėkmę“, Vadybos ir ekonominio modeliavimo pratybos (TITAN).

Programa „Ekonomika ir verslas“ supažindina mokinius su pagrindinėmis
mikroekonomikos, makroekonomikos ir tarptautinės prekybos sąvokomis ir veikimo principais.
Mokiniai sužino, kaip veikia laisvosios rinkos sistema, kokie yra jos privalumai ir nauda
visuomenei.
„Mokomosios mokinių bendrovės“ metu mokiniai įsteigia bendrovę ir ją valdydami
įgyja verslo įgūdžių bei praktiškai mokosi ekonomikos.
„Verslumo įgūdžių įvertinimo“ programa (The Entrepreneurial Skills Pass (ESP)).
ESP programą sudaro trys pagrindinės dalys: dalyvavimas MMB programoje, savo kompetencijų
įsivertinimas: sukūrus MMB ir MMB veiklos viduryje (du kartus per mokslo metus), ESP galutinis
egzaminas internete.
Programa „Kaip tapti lyderiu“ skatina mokinius būti aktyviais savo bendruomenės
nariais. Įgyvendindami konkretų, savo pasiūlytą projektą, jie mokosi vadovauti ir dirbti komandoje.
„Kelias į sėkmę“ padeda mokiniams lavinti bendravimo įgūdžius ir spręsti problemas.
TITAN simuliacija (TITAN - vadybos ir ekonominio modeliavimo pratybos
– gamybinės įmonės valdymas).
Viso LJA Ekonomikos ir verslumo programų kurse mokėsi daugiau
kaip 17000 mokinių.

LJA MOKYTOJŲ PARENGIMO SEMINARAI IR
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KONFERENCIJOS
● 2016 m. lapkričio 4 d. „Mokomųjų mokinių bendrovių“ programos mokytojų parengimo
seminaras. Seminare dalyvavo 23 mokytojai iš 22 mokyklų, 15 miestų ir miestelių.

 2017 m. sausio 4 d. „Mokomųjų mokinių bendrovių“ programos Šakių regiono mokytojų
parengimo seminaras. Seminare dalyvavo 7 mokytojai iš 6 mokyklų, 6 miestelių.
● 2017 m. balandžio 12 d. vyko mokytojų kvalifikacijos k ėlimo konferencija. Konferencijoje
dalyvavo 136 mokytojai iš 110 mokyklų, 45 miestų ir miestelių.
● 2017 m. rugpjūčio 15-19 d. LJA ekonomikos ir verslumo programų mokytojų parengimo
seminaras. Seminare dalyvavo 26 mokytojų iš 25 mokyklų, 23 miestų ir miestelių.
MOKOMŲJŲ MOKINIŲ BENDROVIŲ VEIKLA
Mokomosios mokinių bendrovės (MMB) yra viena efektyviausių Junior Achievement
verslumo ugdymo programų. Europoje atlikto tyrimo duomenimis mokinių bendrovių veikloje
dalyvavę mokiniai vidutiniškai yra 3 kartus dažniau linkę kurti savo verslą.
Mokinių bendrovė – tai mokyklinis verslo laboratorinis darbas, kurio metu mokiniai
praktiškai dalyvauja savo įkurtos įmonės veikloje, pasiūlydami rinkai savo prekę ar paslaugą. Savo
mokomosios bendrovės produktą reikia sugebėti sėkmingai parduoti už realius pinigus. MMB
programa paprastai trunka kelis mėnesius, jos metu mokiniai įgyvendina visus realios bendrovės
gyvavimo etapus – nuo verslo idėjos iki jos praktinio realizavimo, nuo registracijos iki jos
uždarymo, pasibaigus mokomajai veiklai. Mokinių mokomosios bendrovės pagal LJA programą
šalies mokyklose kuriamos jau kelis dešimtmečius.
2016 – 2017 mokslo metais veiklą vykdė 179 MMB, 1137 mokiniai, 90 mokyklų,
4 2 miestų ir miestelių. 3 iš 179 bendrovių yra jungtinės kelių mokyklų mokinių bendrovės.
GERIAUSIOS 2016 - 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS
MOKOMOSIOS MOKINIŲ BENDROVĖS KONKURSAS
Kasmetinio „Lietuvos Junior Achievement" organizuojamo mokomųjų mokinių
bendrovių (MMB) konkurso metu buvo išrinkta geriausia mokinių bendrovė. Mugėje mokiniai
pristatė įgyvendintus verslo projektus, sukurtus produktus ir teikiamas paslaugas. Šis konkursas tai galimybė moksleiviams parodyti sukurtus sėkmingo verslo pavyzdžius, pasidalinti patirtimi
su bendraminčiais ir gauti vertingų pastabų iš profesionalų.
2016-2017 mokslo metais Lietuvoje veikė 179 MMB, iš jų Lietuvos 2016-2017 mokslo
metų geriausios mokinių bendrovės konkurse 2017 m. gegužės 5 dieną dalyvavo 44 mokinių

bendrovės, 176 mokiniai, mokytojai bei kviestiniai valstybinių institucijų ir verslo organizacijų
atstovai.
Renginys vyko prekybos centre „Ozas“ (Ozo g. 18, Vilnius), stendus bendrovėms įrengė
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, maitinimas organizuotas prekybos centre „Ozas“
esančiame restorane „Seklyčia“, pasiruošimo stendų sesijai metu ir iki atidarymo koncertavo LMTA
studentė Deimantė Jankūnaitė.
MMB mugės metu vyko mokinių bendrovių stendų, interviu, prezentacijų, ataskaitų
konkursai. Renginio metu galima buvo betarpiškai susipažinti su kiekvienos bendrovės veikla,
įsigyti jų gaminamų produktų. Bendrovių ataskaitos pateiktos konkursui, buvo įvertintos iki MMB
mugės. Iki MMB mugės internete http://www.vz.lt/verslo-valdymas/geriausias-metu-mokiniustartuolis-2017

organizuotas papildomas Verslo žinių skaitytojų simpatijų MMB. Mokinių

bendrovių prezentacijos buvo įvertintos iki renginio skiriant 30 procentų iš 100 galimų taškų už
vizualinę medžiagą, o geriausiomis pripažintos 10 bendrovių prezentacijas gyvai pristatė mugės
metu, kur buvo vertinamas jų gebėjimą prisistatyti, čia bendrovėms buvo skiriama dar iki 70
procentų taškų.
Gegužės 5 d. nuo 17.15 val. iki 18.15 val. prekybos centro „Ozas“ Multikino salėje
vyko mokinių bendrovių nugalėtojų paskelbimas, apdovanojimas ir renginio uždarymas.

MMB KONKURSO REZULTATAI
Nominacija

Steigėjas

MMB pavadinimas

Mokykla

TOP1

AB SEB bankas

C&te

Alytaus rajono Daugų
Vlado Mirono gimnazija

TOP2

Topo centras

Corelight

Kauno Lietuvos
sveikatos mokslų
universiteto gimnazija

TOP3

StuttgartClinique

FunFilm

Klaipėdos Ąžuolyno
gimnazija

Vaikų kepiniukai

Alytaus Likiškėlių
pagrindinė mokykla

Speciali nominacija
- Geriausia viešojo Igoris Vasiliauskas
kalbėjimo
(UAB Projekona
bendrovė

Publikos simpatijų
bendrovė

C&te

Alytaus rajono Daugų
Vlado Mirono gimnazija

"Verslo žinių"
skaitytojų simpatijų UAB Verslo žinios
bendrovė

CinkCink

Kauno Antano Smetonos
gimnazija

Socialiai
atsakingiausia
bendrovė

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

TLS

Kauno Kovo 11-osios
gimnazija

Profesionaliausia
bendrovė

Advokatų kontora
"Tark Grunte Sutkiene"

tada5 systems

Kauno VDU Rasos
gimnazija

Technologiškiausia
bendrovė

Start Strong Start
Up

PPC "Ozas"

KTU

JAV ambasada
Latvijoje

Corelight

Kauno Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
gimnazija

Corelight

Kauno Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
gimnazija

Kauno Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
gimnazija

Versliausia
bendrovė

Vilniaus universiteto
Verslo mokykla

Diušė

Didžiausia e-verslo
potencialo
bendrovė

UAB Digital Academy

ECBooks

Kauno Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazija

Geriausio
komandos
įvaizdžio bendrovė

UAB 8ToGo

Best Case 4 You

Šiaulių Juliaus Janonio
gimnazija

Globaliausia
bendrovė

ISM Vadybos ir
ekonomikos
universitetas

Boxellence

Kauno Saulės gimnazija

Patraukliausia idėja
investavimui

UAB "Lords LB Asset
Management"

NoIdentity

Kauno Saulės gimnazija

Geriausia ataskaita

Švietimo ir mokslo
ministerija

Plugis

Kauno Saulės gimnazija

Startuoliškiausia
bendrovė

Ūkio ministerija

tada5 systems

Kauno VDU Rasos
gimnazija

Inovatyviausia
bendrovė

UAB MG Valda

FunFilm

Klaipėdos Ąžuolyno
gimnazija

Geriausia
prezentacija

AB Kauno tiltai

FunFilm

Klaipėdos Ąžuolyno
gimnazija

Sumaniausias
finansų valdymas

Lietuvos bankų
asociacija

FunFilm

Klaipėdos Ąžuolyno
gimnazija

Geriausiai kliento
poreikius
atitinkanti
bendrovė

UAB Western Union

Mr.Pupis

Klaipėdos Vydūno
gimnazija

Geriausia 2016 - 2017 mokslo metų Lietuvos mokomoji mokinių bendrovė, Alytaus
rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos MMB „C&te“, š.m. liepos mėnesį atstovavo Lietuvai
Briuselyje (Belgija) vykusiame Europos mokinių bendrovių konkurse. Lietuvos MMB konkurso
metu buvo išrinkta ir geriausia konkurso Start Strong Start Up Kauno LSMU gimnazijos bendrovė
„Corelight“. Šis konkursas vyko lapkričio-gegužės mėnesiais ir buvo vykdytas JAV ambasados
Latvijoje, organizacijos Start Strong bei Lietuvos Junior Achievement. Komanda „Corelight“2017
m. rugpjūčio mėn. vyko į Silicio slėnyje vykusį startuolių festivalį.

REGIONINĖS IR KITOS MMB MUGĖS


Kalėdinė MMB mugė Vyriausybėje – 2016 m. gruodžio 16 d. Renginyje dalyvavo 157
mokiniai iš 30 mokyklų, kurie atstovavo 46 MMB



Regioninė Vilniaus MMB mugė „Studijos 2017“ metu Litexpo – 2017 m. vasario 4 d.
Renginyje dalyvavo 147 mokiniai iš 25 mokyklų, kurie atstovavo 45 MMB.



Regioninė Klaipėdos MMB mugė – 2017 m. vasario 28 d. Renginyje dalyvavo 64 mokiniai
iš 6 mokyklų, kurie atstovavo 30 MMB.



Tarptautinė MMB mugė Kaune – 2017 m. kovo 22-24 d. Renginyje dalyvavo 40 MMB, 220
mokinių iš 13 šalių.



Regioninė Šiaulių MMB mugė – 2017 m. kovo 31 d. Renginyje dalyvavo 25 MMB, 80
mokinių iš 16 mokyklų.



Regioninė Alytaus MMB mugė – 2017 m. balandžio 7 d. Renginyje dalyvavo 28 MMB, 84
mokiniai.



Regioninė Marijampolės MMB mugė – 2017 m. balandžio 22 d. Renginyje dalyvavo 15
MMB, 39 mokiniai.
TARPTAUTINUIAI MOKOMŲJŲ MOKINIŲ BENDROVIŲ
PROJEKTAI
2017 m. kovo 22-24 dienomis Kaune vyko antroji tarptautinė mokomųjų mokinių

bendrovių mugė „Inovatyvus verslas 2017“, organizuota Lietuvos Junior Achievement ir Kauno
miesto savivaldybės. Mugėje dalyvavo 50 bendrovių atstovai iš 12 valstybių: Austrijos, Danijos,
Italijos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Švedijos, Norvegijos, Turkijos, Didžiosios Britanijos ir
Lietuvos.
„Inovatyvus verslas 2017“ renginio metu buvo išrinktos ir apdovanotos 3 geriausios
bendrovės ir įsteigta dar 13 papildomų nominacijų!
I-ąją vietą laimėjo mokomoji mokinių bendrovė „Shine&Safe“ iš Latvijos, II-ąją –
„NoIdentity“ (Lietuva), III-ąją – „C&te“ (Lietuva), prizus įsteigė Lietuvos Junior Achievement
remėjai ir Kauno miesto savivaldybė.
2017 m. liepos 11-13 dienomis Briuselyje (Belgija) vykusiame geriausios 2017 m. Europos
mokinių bendrovės konkurse Lietuvai atstovavo Alytaus rajono, Daugų Vlado Mirono gimnazijos
antrokės, įkūrusios „C&te“. Šešios moksleivės sukūrė ir pačios gamino nerūdijančio plieno
kamuoliukus, kurie vos per kelias minutes karštą gėrimą atšaldo iki tinkamos gerti temperatūros.
Geriausia Europos 2017 metų mokomąja mokinių bendrove pripažinta bendrovė iš
Estijos.

JA TITAN VERSLO ČEMPIONATAS 2017
2017 m. sausio – balandžio mėn. vykusiame čempionate dalyvavo 245 komandos,
713 mokinių (9-12 kl.) iš 46 mokyklų.
JA Titan verslo čempionatą sudarė dvi dalys:


TITAN simuliacija (TITAN - vadybos ir ekonominio modeliavimo pratybos –
gamybinės įmonės valdymas),



Verslo užduotis. Čempionato partnerio „Barclays“ paruošta verslo užduotis.
Trys JA Titan verslo simuliacijos turai vyko internetu. Akivaizdinis čempionato finalas

vyko balandžio 27 d. „Rise Vilnius“ erdvėje. 8 komandos varžėsi dėl nugalėtojų vardo ir prizų.
1 vietą laimėjo VTD komanda iš Šilutės Vydūno gimnazijos.
2 vietą laimėjo 3Nations iš Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos.
3 vietą laimėjo 4pings komanda iš Kauno Saulės gimnazijos.
JAUNOJO KOLEGOS SAVAITĖ 2017
2017 m. gegužės 29 – birželio 2 dienomis VšĮ “Lietuvos Junior Achievement” kartu su
iniciatyva “būsiu__” organizavo “šešėliavimo” projektą. Projekto metu mokiniai turėjo galimybę
aplankyti įvairias įmones, pamatyti jų veiklas ir susipažinti su tam tikros profesijos atstovais.
Projekto statistika:

Metai

Įvykę
projektai

Dalyvavusios
įmonės

Įsitraukę
praktikai

Dalyvavusios
mokyklos

Įsitraukę
mokytojai

Dalyvavę
moksleiviai

2017

42

25

28

23

27

453

LJA STOVYKLOS
Inovacijų ir verslumo stovyklos
Bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, „Lietuvos Junior
Achievement“ (LJA) 2016 m. rudenį suorganizavo keturias verslumo ir inovacijų stovyklas
skirtinguose Lietuvos regionuose. Stovyklose dalyvavo 140 mokinių iš 35 mokyklų, 18 mokytojų,
21 verslo visuomenės atstovas ir 5 LJA darbuotojai. Šiais metais prie stovyklos turinio kūrimo
prisidėjo SEB bankas, kuris skaitė pranešimą apie inovacijas bei moderavo pirmą verslo
eksperimentą apie idėjos parinkimą ir tikslinės auditorijos nusistatymą. Visų stovyklų metu buvo
sukurtos 28 verslo idėjos, iš kurių didžioji dalis – inovatyvūs ir perspektyvų turintys verslai, kurie
ateityje galėtų gerinti šalies ekonomiką.

LJA Verslumo ir inovacijų stovykla – tai 24 valandos intensyvių veiklų, per kurias mokiniai kūrė
verslo idėjas, sprendė įvairias problemas, mokėsi bendradarbiauti ir dirbti komandoje bei susitiko su
žmonėmis iš verslo pasaulio. Mokiniai generavo ir pristatė idėjas, tyrė rinką bei analizavo
konkurentus, kūrė ir pristatė rinkodaros planą, veiklos strategiją bei galiausiai pristatė išsamų savo
idėjos verslo planą. Stovyklos ne tik supažindino mokinius su verslo kūrimo pagrindais, bet ir
sustiprino tikėjimą savimi bei savo jėgomis. Stovyklų organizavimo tikslas - įkvėpti jaunuolius
imtis atsakomybės, pasitikėti savimi, drąsiai kurti naujus dalykus, uždegti juos steigti LJA
mokomąsias mokinių bendroves (MMB), per praktines veiklas supažindinti su tikro mokyklinio
verslo steigimu ir veiklos vykdymu.
Inovacijų ir verslumo stovyklos vyko:
2016 m. spalio 1-2 dienomis – sodyboje „Karaliaus krėslas“ (Karalkrėslio kaimas, Vilkaviškio raj.)
2016 m. spalio 8-9 dienomis - Radailių dvare (Radailiai, Klaipėdos raj.)
2016 m. spalio 22-23 dienomis – sodyboje „Alaušo slėnis“ (Bikuškio kaimas, Utenos sav.)
2016 m. lapkričio 12-13 dienomis – sodyboje „Dzūkijos perlas“ (Dubaklonio kaimas, Merkinė)
Kviestiniai svečiai - moderatoriai, lektoriai, verslo konsultantai
Andrius Papečkys (Marijampolės jaunųjų verslininkų asociacija)
Paulius Liškauskas (Marijampolės jaunųjų verslininkų asociacija)
Inga Rauluševičienė (Marijampolės jaunųjų verslininkų asociacija)
Žilvinas Gelgota (Sodybos „Karaliaus krėslas“ savininkas)
Mindaugas Kieža (Be recepto)
Aras Mileška (Manager.LT)
Andrius Aušra („Dino parkas“ savininkas)
Žilvinas Janukėnas (Avon)
Vytautas Jakštys (Adform)
Donatas Gudelis (MakesYouLocal)
Marius Kamorūnas (Vilkyškių pieninė)
Ieva Guzė (Guzva)
Simonas Lyvas (MG Valda)
SEB bankas:
Aistė Baublienė, Rasa Dobiliauskaitė, Arvydas Plėta, Marius Švelnys, Vilius Jarmalavičius, Jolita
Nesavaitė – Kaniušėnė, Jūratė Žvaginytė, Aurelija Šilinskė, Egidijus Pašukonis.

Vasaros verslumo stovykla
2017 m. rugpjūčio 15-20 dienomis Prienų rajone, „Harmony Park“, vykusioje vasaros
verslumo stovykloje dalyvavo 30 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų.
Stovyklą aplankė ir žiniomis pasidalino 17 įmonių ir organizacijų atstovai.
SEB banko svečiai jaunuolius supažindino su verslo idėjų generavimo procesu.
Išklausę pagrindinę verslumo teoriją, kurią pristatė ir kiti stovyklos svečiai savaitės eigoje, mokinių
komandos ieškojo naujų minčių verslo vystymui ir jomis įtikinėjo SEB banko komandą.

Pirmąją dieną stovyklą aplankė „Yellow Hammock“ – įmonės, kuriančios dirbtinio
intelekto pokalbių robotus - įkūrėjas Simonas Žilinskas, kuris papasakojo apie įmonės veiklą ir
sunkumus, su kuriais susidūrė; Arvydas Strumskis dalinosi savo daugiau nei 15 metų privataus
kapitalo fondo valdymo patirtimi, daugiau nei 10 metų investavimo į idėjas ir verslų vystymą bei 8
metų vadovybės konsultavimo patirtimi; o tuometinis Junior Achievement vadovas Justinas Noreika
po apsilankymo Silicio slėnyje, pasakojo apie įspūdžius iš ten.
Antrąją dieną vyko susitikimai su Raimundu Slavinsku, „Start Up Lithuania“, „Turing
Students“ ir „Uber“ atstovais, tuo tarpu trečiąją dieną stovyklą aplankė atstovai iš „Google“ bei
Lietuvos Junior Achievement valdybos pirmininkas Vladas Lašas.
Ketvirtąją dieną stovyklos dėmesis buvo sutelktas į finansus, jų valdymą ir pristatymo
svarbą. Taip pat, mokiniai turėjo galimybę apsilankyti ir pajodinėti „Harmony Park“ žirgyne,
pasidalinti juos įkvėpusiomis istorijomis iš jų gyvenimo.
Finišo tiesioji – penktoji diena – buvo skirta komandiniam darbui: Tomas Lekavičius
pasakojo apie komandos svarbą ir sėkmingą darbą joje, iki piet komandos tobulino savo pagrindinės
užduoties skaidres, o po piet jas pristatė SEB vertinimo komisijai. Vakare komandos turėjo
galimybę atsipalaiduoti „Harmony Park“ SPA baseinuose.
Stovyklautojai dalyvavo ir LJA Alumnių inicijuotose veiklose, tokiose kaip
susipažinimo žaidimai, world caffe, foto medžioklė, rytiniai susirinkimai, mokiniai ir mokytojai
rungėsi protmūšyje, žaidė ekonominius žaidimus, sportavo.
Visos stovyklos metu moksleiviai dirbo komandose, kurios varžėsi dėl taškų.
Paskutinį stovyklos vakarą taškai buvo konvertuoti į stovyklos pinigus, už kuriuos aukcione
dalyviai

pirko

prizus.

KITI PROJEKTAI/RENGINIAI
● 2016 m. lapkričio 25 - 26 d. Lietuvos Junior Achievement dalyvavo parodoje „MOKYKLA
2016“. Renginio metu turėjome savo stendą, kuriame pristatėme savo veiklą ir MMB programą.
Kadangi, programos geriausia iliustracija yra tikros mokinių patirtys ir jų bendrovės, vykusiame
renginyje dalyvavo 8 mokomosios mokinių bendrovės iš 6 mokyklų, 27 mokiniai, 6 mokytojai.
 2016 m. lapkričio 28 d. - 2017 m. gegužės 5 d. Lietuvos Junior Achievement kartu su Jungtinių
Amerikos Valstijų ambasada Latvijoje ir draugijų asociacija JUMS vykdė verslo konkursą "Start
Strong Start Up", kurio tiklsas skatinti moksleivius kurti mokomąsias mokinių bendroves ir taip
prisidėti prie verslumo augimo. Pagrindinis prizas – kelionė į JAV ir dalyvavimas "Starp Up"
festivalyje San Francisco mieste (kelionė penkiems žmonės: 4 moksleiviams ir mokytojui). „Start
Strong Start Up“ dalyvavo 30 moksleiviškų verslų. Laimingąja komanda, kuri 2017 m. vasarą vyko
į JAV, Silicio slėnį, tapo MMB Corelight.

●

2017 m. vasario mėn. Lietuvos Junior Achievement vykdė konkursą „Pakviesk Eloną Musk į

Lietuvą“, kurio metu mokinių komandos kurė 2 min. filmukus anglų kalba, kviesdami Eloną Musk
atvykti į Lietuvą. Viso sulaukėme 7 puikių kvietimų. Komisijos ir Facebook balsų sprendimu
laimėtojais tapo Kaišiadorių rajono, Kruonio gimnazijos 9 A klasės moksleiviai. Laimėtojai mėgavosi
ekskursija su Topo centro įkūrėju Aurelijumi Rusteika bei pagrindiniu konkurso

prizu -

pasivažinėjimu elektromobiliu.
● 2017

m. vasario 2-4 d. parodoje „Studijos 2017“ Lietuvos Junior Achievement organizavo renginį

„Verslas Jauniems“ skirtą ieškančiam jaunuoliui, kuris nebijo kelti tikslus sau ir klausimus kitiems.
Patirtimi pasidalinti kvietėme tiek moksleivius, nelaukusius aštuoniolikos, kad įkurtų verslą, tiek
tuos, kurie verslu pavertė savo pomėgį ar sugebėjo užsukti visame pasaulyje populiarų projektą, tokį
kaip „Bored Panda“, kuri patenka tarp top 1000 PASAULIO interneto puslapių, o jų turinys pasiekia
daugiau nei 40 milijonų unikalių vartotojų per mėnesį. Patirtimi taip pat dalinosi visiems gerai žinomi
veidai, tokie kaip Simona Nainė, Mantas Wizard, Jolita Vaitkutė, Ali Gadžijevas ir garsiai
nuskambėjusių projektų autoriai: Simonas Rudaminas („We Love Lithuania“), Mantas Bertulis
(„Kitokie pasikalbėjimai“, „Kvepia kelionėm“), patyrusių verslų vadovai: Kristijonas Kaikaris
(„Small Planet Airlines“), Paulius Insoda (NFQ), savo veiklos sritimi išsiskiriantis lenktynininkas
Dominykas Butvilas ir dvyliktokai, kurie jau turi savo verslą.
●

2017 metų Investors‘ forum apdovanojimuose “Ekonomikos metų mokytoju” tapo Lietuvos

Junior Achievement mokytojas Modestas Raudonis, dirbantis Daugų (Alytaus raj.) Vlado Mirono
gimnazijos. Apdovanojimas skirtas ne tik už perteikiamas žinias ir patirtį, bet ir gebėjimą įkvėpti
mokinius inovuoti, kurti bei įgyvendinti verslo idėjas. Šis mokytojas kartu su savo mokiniais kuria
„Mokomąsias mokinių bendroves“, kurios pastebimos ne tik MMB mugėse, tačiau apdovanojamos
ir kituose konkursuose. Per šiuos mokslo metus Modestas padėjo įsikurti net 9 moksleivių
startuoliams ir 11-kai komandų sudalyvauti verslo čempionate TITAN.
●

2017 m. gegužės 13, 20, 27 d. Lietuvos Junior Achievement kartu su Coca Cola HBC Lietuva

vykdė programą “Youth Empowered”. Praktinių seminarų metu ši programa padeda jauniems
žmonėms surasti savo profesinį kelią ir karjeros galimybes. Pirma programos sesija vyko Varėnoje,
kur dalyvavo 29 dalyviai.

