Verslumas -

savybė visam gyvenimui
Mūsų misija
Suteikti kiekvienam Lietuvos vaikui praktinę verslumo patirtį dar mokykloje.
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kartus labiau linkę kurti savo verslą.
Mokiniai, kurie dalyvavo JA verslumo
programose yra labiau pasiruošę tapti
verslininkais. Taip pat rečiau būna be darbo
bei jų gaunamos pajamos yra didesnės
nie vidurkis, jie yra labiau patenkinti savo
karjera.

41,658,599
Tiek mokinių iš visos Europos baigė JA
programas nuo 2002 metų.
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Lietuva ir dar Europos
šalių teikia prioritetą
verslumo mokymui
švietimo strategijose ir
planuose.

Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje, išleistoje Europos Komisijos 2016
metais, yra nurodyta atgaivinti investicijas į žmonių talentus ir sumažinti
susidariusį įgūdžių atotrūkį. Joje pripažįstama vis didesnė įvairiapusių įgūdžių
vertė, taip pat poreikis kartoms keistis patirtimis, verslo įtraukimas į švietimą ir
praktinis mokymasis.

Mes tikime, kad stipri verslų ir mokyklų partnerystė dabar padės
ugdyti tinkamus jaunimo gebėjimus ateities darbo rinkai.

Ką mes pasiruošę daryti?
• Dirbti su visų amžiaus grupių švietimu – nuo pradinių mokyklų iki
universitetų.
• Paruošti daugiau mokytojų ir užtikrinti, kad ugdymo programos
didžiausią dėmesį skirtų verslumo įgūdžių formavimui, kurie bus reikalingi
ateities darbuose.
• Sustiprinti partnerystes tarp mokyklų ir verslų.
• Skatinti ministerijų bendradarbiavimą remiant verslumo ugdymą.
• Viešinti VĮP (verslumo įgūdžių pasą) kaip unikalų tarptautinį verslumo
sertifikatą jauniems žmonėms.
• Rasti būdą, kaip didinti švietimo svarbą 21 amžiaus mokiniui, įvedant
naujas švietimo technologijas į švietimo sistemą.

Kai Tau papasakoja, Tu tiesiog
tik įsivaizduoji. Kai Tu pats
patiri - Tu supranti.
Aistė VAILIONYTĖ, Alytaus Likiškėlių
pagrindinės mokyklos 5-tokė.

JA programų dėka mokiniai išsiugdo verslumo gebėjimus, požiūrį ir
savybes, tokias kaip:
• Praktiniai verslo ir finansų įgūdžiai;
• Rizikų valdymas;
• Tikslų išsikėlimas ir laiko planavimas;
• Derybos ir sprendimų priėmimas;
• Komandinis darbas ir lyderystė;
• Pasitikėjimas savimi;
• Komunikacija ir viešas kalbėjimas;
• Kūrybiškas mąstymas ir problemų
sprendimas.
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Reikalingų įgūdžių suteikimas jauniems žmonėms
Pagrindinės programos
Programa „Ekonomika ir verslas“ supažindina
mokinius su pagrindinėmis mikroekonomikos,
makroekonomikos ir tarptautinės prekybos sąvokomis
ir veikimo principais. 2017 metais „Ekonomika ir verslas“
buvo dėstoma 168 mokyklose, ją baigė 13 941
mokinys.

Mokinių mokomoji bendrovė – tai verslo kūrimo
programa, kurios metu mokiniai praktiškai dalyvauja
savo įkurtos įmonės veikloje, pasiūlydami rinkai savo
prekę ar paslaugą. MMB programa paprastai trunka 3-9
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.
2016 – 2017 mokslo metais veiklą vykdė 179 MMB,
1137 mokiniai, 90 mokyklų, 42 miestai ir miesteliai. 3
iš 179 bendrovių yra jungtinės kelių mokyklų mokinių
bendrovės.

Verslumo įgūdžių įvertinimo programa
(toliau - VĮP) – nauja kvalifikacija, įrodanti mokinių
(15 - 19 metų) verslumo įgūdžius įgytus mokomųjų
mokinių bendrovių (MMB) kūrimo ir veiklos vykdymo
metu. Verslumo įgūdžių pasas (VĮP) atspindi reikalingą
žinių ir kompetencijų lygį norint įsteigti ir tinkamai valdyti
sėkmingą verslą.
2017 metais vykusį VĮP egzaminą laikė 104 mokiniai, iš
kurių 38 gavo tarptautinius sertifikatus, patvirtinančius
apie jų turimas verslumo savybes.

Jaunojo kolegos savaitė – tai savaitė, kurios
metu įvairių sričių specialistai kviečiami skirti dieną
profesinio kelio ieškančiam moksleiviui ir suteikti jam
galimybę gyvai pamatyti, kaip atrodo Jūsų darbo diena,
su kokiais iššūkiais ir užduotimis susiduriate kasdien.
2017 m. gegužės 29 – birželio 2 dienomis projekte
dalyvavo 25 verslo įmonės ir 453 mokiniai.

Verslo čempionatas - dviejų dalių konkursas,
kuris susideda iš JA Titan simuliacijos ir partnerių
paruoštos verslo užduoties. Simuliacija leidžia
mokiniams internetinėje platformoje valdyti virtualią
įmonę ir veiksmingai jai vadovauti konkurencinėje savo
bendraamžių rinkoje. Dalyvių sėkmė priklauso nuo jų
planavimo įgūdžių ir du kartus per savaitę priimamų
sprendimų, t.y. pasirinktos savo produkto kainos,
gamybos kiekio, investicijų į rinkodarą, investicijų į tyrimus
ir plėtrą, skiriamų lėšų labdarai. Nepaisant pergalių ar
pralaimėjimų, dalyviai įgyja supratimą apie tai, kokią įtaką
kasdieniai vadovų sprendimai turi įmonės pelnui.
2017 m. sausio – balandžio mėn. vykusiame čempionate
dalyvavo 245 komandos, 713 mokinių (9-12 kl.) iš 46
mokyklų.
Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija, 2016 m. rudenį buvo suorganizuotos keturios
verslumo ir inovacijų stovyklos skirtinguose
Lietuvos regionuose. Stovyklose dalyvavo 140 mokinių iš
35 mokyklų, 18 mokytojų, 21 verslo visuomenės. Visų
stovyklų metu buvo sukurtos 28 verslo idėjos, iš kurių
didžioji dalis – inovatyvūs ir perspektyvų turintys verslai,
kurie ateityje galėtų gerinti šalies ekonomiką.
2017 m. rugpjūčio 15-20 dienomis Prienų rajone,
„Harmony Park“, vykusioje vasaros verslumo
stovykloje dalyvavo 30 mokinių iš įvairių Lietuvos
mokyklų, ją aplankė ir žiniomis pasidalino 17 įmonių
ir organizacijų atstovai. Stovyklos metu mokiniai gilino
žinias keturiuose svarbiausiuose verslo aspektuose:
idėjos paieškose ir jos įgyvendinime, finansuose, stiprios
komandos išlaikyme ir marketinge.
Taip pat, mokslo metų metu mokytojams buvo
organizuojamos konferencijos, mokymai ir paruošimo
seminarai.

Pasaulinio masto JA yra viena iš didžiausių nevyriausybinių organizacijų, skirta spręsti pagrindines jaunų žmonių socialines ir
ekonomines problemas, šviečiant ir suteikiant galimybę pakeisti jų ateitį ir ekonominę sėkmę.

Mūsų programas Lietuvoje kasmet baigia 20 000+ mokinių, jos yra dėstomos 300+ mokyklų ir 50+ skirtingų vietovių, kasmet prie programų
prisijungia 150 verslo konsultantų. Nuo 1996 metų JA Lietuva programas baigė daugiau nei 200 000 mokinių.

info@lja.lt

www.lja.lt

/JALithuania
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Mūsų valdyba

Aidas Aldakauskas
Andrius Kontrimavičius
Švietimo ir mokslo ministerija UAB "Digitouch!"
Švietimo kokybės ir regioninės Direktorius
politikos dep. direktorius

Gintautas Babravičius
VŠĮ "Klajūnų klubas"
Direktorius

Gintautas Galvanauskas
"Danske Bank A/S" Lietuvos
filialas
Generalinis direktorius

Arvydas Augustaitis
UAB "AYUS"
Partneris

Asta Grabinskė
UAGDPB "Aviva Lietuva"
Gen. direktorė, valdybos
pirmininkė

Darius Bagdžiūnas
UAB "Gaumina"
Direktorius

Jonas Saladžius
Advokatų kontora
Eversheds Saladžius
Vadovaujantis partneris

Justinas Noreika
VšĮ "Lietuvos Junior
Achievement"
Direktorius

Kęstutis Šerpytis
AB "Lietuvos draudimas"
Valdybospirmininkas,gen.
direktorius

Linas Liktorius
UAB "KPMG Baltics"
Mokesčių paslaugų darbo
grupės vadovas

Linas Sabaliauskas
APB TRINITI
Partneris

Raimondas Kuodis
Lietuvos bankas
Valdybos pirmininko
pavaduotojas

Rimas Varanauskas
AB "Freda"
Savininkas

Rolandas Barysas
UAB "Verslo žinios"
Vyriausiasis redaktorius

Romas Matiukas
UAB "PME Capital"
Partneris

Sigitas Stasevičius
AB "Ogmios centras"
Valdybos pirmininkas

Šarūnas Skyrius
M&A International, Inc.
Partneris

Vladas Lašas
UAB "Skubios Siuntos"
(UPS Lietuva)
Įkūrėjas

Živilė Baubonienė
"BZN Start"
Direktorė, įkūrėja

Žydrūnas Gaudiešius
UAB „United Agencies“
Valdybos pirmininkas

Rasa Bagdonienė
Market Smart
Partnerė
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Mūsų rėmėjai ir partneriai
MECENATAS

STRATEGINIAIRĖMĖJAI

RĖMĖJAI

APSKAITOSPARTNERIS

INFORMACINIAI PARTNERIAI

PARTNERIAI

TEISĖS PARTNERIAI

