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LJA – daugiau nei 100 metų gyvuojančio pasaulinio Junior Achie-
vement tinklo dalis. 2020 m. prestižiniame „NGO Advisor“ 500 
geriausių pasaulio nevyriausybinių organizacijų sąraše pasaulinis 
Junior Achievement pelnė 7 vietą.

Ilgametė patirtis, vystant jaunimo ekonominį raštingumą ir vers-
lumo ugdymą, taip pat galimybė remtis geriausiomis pasaulinio 
Junior Achievement tinklo praktikomis – tai mums leidžia būti 
pagrindiniais verslo, pedagogų ir politikos formuotojų partneriais 
visoje Lietuvoje.

23 300+

350+

348400+
Lietuvos mokyklų

tinklas

Verslo savanorių

Apmokyti
mokytojai

Mokinių baigė
LJA programas

per metus

Žaviuosi Lietuvos Junior Achievement komanda, moky-
tojais ir jaunaisiais moksleiviškų startuolių kūrėjais. 
Nenuspėjamais 2020-aisiais jie puikiai parodė - kokie 
iššūkiai bebūtų, jie visi sugeba sparčiai mokytis, kurti 
originalius sprendimus ir yra pokyčių lyderiai, atran-
dantys sau ir kitiems kelius į ateitį.

Dr. Vladas Lašas
Lietuvos Junior Achievement valdybos pirmininkas

2019–2020 mokslo metai – tikri proveržio ir inovacijų 
metai, tikri komandinio darbo metai. Mūsų ugdymo 
programos šiais metais visoje Lietuvoje pasiekė dar 
daugiau moksleivių, siekdami Lietuvoje suformuoti 
progresinį verslumo ir finansinio raštingumo ugdymą, 
drąsiai žengiame į pradinio ugdymo klases. Mokiniams 
augant, pažįstant raides ir skaičius taip pat svarbu, kad 
jie pažintų ir antreprenerystę bei technologijas – XXI 
amžiaus kalbą ir įrankius, spręsti šiandienos iššūkius. 
Pandemija perkėlė mus į skaitmeninę erdvę, taip atsivėrė 
galimybės sukurti naujas programas, naują ugdymo 
kelią mokiniams. Todėl sveikinamės: „Sveiki visi, atvykę į 
skaitmeninę visuomenę, į naują Lietuvos Junior Achieve-
ment veiklos etapą“. Kuriame miršus verslumo, ekonomi-
kos ir finansinio raštingumo, karjeros ugdymas tampa 
naująja realybe.

Andželika Rusteikienė
Lietuvos Junior Achievement direktorė

250 000+
Alumnų

Lietuvos Junior Achievement (LJA) – pirmoji Lietuvoje nevyriau-
sybinė organizacija, 27 metus sėkmingai įgyvendinanti ekonomi-
nio švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo 
karjerai programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio 
mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. LJA programų 
išskirtinumas – patyriminis mokymas ir praktika paremtas ugdy-
mas. LJA programos kasmet pasiekia virš 20 tūkst. mokinių iš 53 
miestų ir vietovių Lietuvoje, įtraukiant ir dalyvaujančių mokymo 
įstaigų mokytojus, dėstytojus. Jaunimo ugdyme taip pat daly-
vauja verslo mentoriai: konsultuoja mokinius ir mokytojus, 
suteikia jaunimui praktikos galimybes.

„„

73
Miestai ir
miesteliai
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LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT
PROGRAMOS

1-4 klasė 5-8 klasė 9-12 klasė | Profesinis mokymas Aukštasis mokslas

JA Mano bendruomenė JA Tai mano verslas
JA AcceleratorX Junior

JA Ekonomika ir verslumas
JA AcceleratorX
JA Jaunojo kolegos diena
JA TITAN ir verslumo čempionatas
Verslumo įgūdžių pasas

JA Startup programa

Programa vykdoma
49 mokyklose

Programos vykdomos 
29 mokyklose

Programos vykdomos 157 mokyklose

Programa vykdoma
2 aukštosiose mokyklose

Iniciatyvos ir partnerystės

„Coca-Cola HBC“ inicijuota 
edukacinė programa, skirta 
jaunimo nedarbo mažinimui. 
Lietuvoje šią programą organi-
zuoja ekonominio raštingumo 
ir verslumo ugdymo organiza-
cija Lietuvos Junior Achieve-
ment. Programa jau trejetą 
metų įgyvendinama 28-iose 
šalyse – tarp jų Austrijoje, 
Italijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje, Graikijo-
je taip pat ir Baltijos šalyse. 
„Youth Empowered“ renginiuo-
se jau dalyvavo daugiau nei 
130 tūkst. jaunuolių.

Youth Empowered

Bendradarbiaujant su Sodra 
Lietuvos mokytojams yra 
organizuojami seminarai ir 
renginiai apie valstybinio 
socialinio draudimo sistemą, 
jos veikimo principus, poveikį 
visuomenei.

Nepamiršk parašiuto

Europoje vykstantis konkur-
sas, kurio tikslas – gerinti 
13–15 metų vaikų ir paaug-
lių finansinį raštingumą. 
Lietuvos bankų asociacija ir 
Lietuvos Junior Achieve-
ment kvietė mokinius 
dalyvauti viktorinoje kartu 
su tūkstančiais jaunuolių iš 
30 Europos valstybių.

Europos pinigų viktorina

Ekonomikos ir
finansinis raštingumasVerslumas

Lietuvos laisvosios rinkos ir 
Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos iniciatyva skirta 
pamatuoti Lietuvos gyventojų 
ekonomikos žinias. 2020 m. 
dalyvavo rekordinis dalyvių 
skaičius – net 11 tūkst.!

Nacionalinis ekonomikos
egzaminas



JA MANO
BENDRUOMENĖ

Junior Achievement vaikų finansinio raštin-
gumo stiprinimo programa „Mano bendruo-
menė“ – tai pradinių klasių moksleiviams 
skirtas projektas, kurio metu vaikai susipa-
žįsta su jų vietos bendruomenėje veikiančio-
mis įmonėmis bei organizacijomis, ten 
dirbančių žmonių profesijomis ir, svarbiau-
sia, sužino iš kur atsiranda pinigai ir kaip jie 
cirkuliuoja bendruomenėje. Programos 
temos apima darbą ir profesijas, gamybą, 
naujovių kūrimą, darbo užmokestį ir mokes-
čius, valstybės valdymą, pinigus, verslą ir 
sprendimų priėmimą.

Šiais mokslo metais mūsų kartu su LR Švie-
timo, mokslo ir sporto ministerija pristatyto-
je programoje dalyvavo 1400 pradinių klasių 
mokinių.
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1 MANO BENDRUOMENĖ
IR PROFESIJOS
Supažindinimas, kokių profesijų
žmonės yra vietos bendruomenėje

2 KEKSIUKŲ KEPYKLĖLĖ
Įvadas, kaip darbuotojai gamina
prekes ir paslaugas

3 DARBAS ĮMONĖSE IR
VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE

Pažintis su už darbą sumokamų
pinigų sąsajomis su žmonėmis,
įmonėmis ir valstybe

4 PINIGŲ JUDĖJIMAS
BENDRUOMENĖJE
Nagrinėjimas, kas yra pinigai
ir kaip jie keliauja bendruomenėje

MAISTO PARDUOTUVĖ

Ko širdis geidžia
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5 BALSUOKIME!
Įvadas apie pasirinkimų ir
sprendimų priėmimo svarbą
bendruomenėje

6 TECHNOLOGIJŲ INTEGRAVIMAS
Galimybė integruoti
informatikos dalyko pamokas

Norėdami stiprinti finansinį jaunosios kartos 
raštingumą, turime pradėti nuo mažens, kadangi 
šiuolaikinėje visuomenėje pirmuosius finansinius 
sprendimus vaikai pradeda priimti jau labai 
anksti. Įgūdžių stoka yra socialinės atskirties 
priežastis ir turi įtaką žmonių likimams. Finansin-
io raštingumo programa glaudžiai susijusi ir su 
vaikų teisėmis, stiprina jas, įgalina vaikus vėliau 
kurti asmeninę ir visuomeninę gerovę. Kartu 
kurkime Lietuvą auginantį pokytį!

Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjome 
kartu su Lietuvos Junior Achievement pradinių 
klasių mokiniais. Kvietėme jungtis prie tiesiogi-
nės transliacijos iš Valstybės pažinimo centro, kur 
vyko pirmųjų vaikų finansinio raštingumo stipri-
nimo programos „Mano bendruomenė“ metų 
uždaromasis renginys. Renginyje dalyvavo, 
mažuosius pasveikino ir į jų klausimus apie 
asmeninius finansus atsakė Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Gitanas Nausėda.

Rasos žiedai



JA TAI MANO
VERSLAS

5–8 klasių moksleiviams skirta 
programa „Tai mano verslas“ suteikia 
galimybę mokiniams žengti pirmuo-
sius žingsnius, susipažįstant su versliu 
mąstymu bei verslu. Programa suda-
ryta remiantis dizainu grįsto mąstymo 
(angl. design thinking) metodologija.

Baigę programą moksleiviai gebės:
nustatyti savo asmenines, su 
verslumu susijusias sąvybes;
susipažinę su dizainu grįsto mąs-
tymo metodika, gebės susitapa-
tinti su sprendžiama problema;
pristatyti savo verslą – nuo idėjos 
generavimo, rinkos analizės iki 
produkto ar paslaugos dizaino 
pristatymo.
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1 BENDRUOMENĖS
VERSLININKAI
Pažintis su vietos verslininkais
ir socialiniais verslininkais

2 RINKA IR VARTOTOJŲ
POREIKIS
Rinkos ir vartotojų
poreikio nustatymas

3 INOVATYVIOS IDĖJOS

Idėjų vystymas galvojant
apie rinkos poreikį

4 DIZAINAS IR PROTOTIPAS

Gaminio dizaino ir
prototipo kūrimas
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5 RINKOS ANALIZĖ

Rinkos tyrimo vykdymas ir
prototipų tobulinimas

6 FINANSAVIMO PAIEŠKOS

Verslo idėjų pristatymas
investuotojams, vietos
bendruomenės verslininkams

Akivaizdu, kad Lietuvos verslas vis jaunėja, o 
jaunieji mūsų talentai daug ką stebina įgyvendin-
dami inovatyvias verslo idėjas, kurios ilgainiui 
sulaukia vietos ir užsienio investuotojų dėmesio. 
Kaip jaunimo verslumą paskatinti dar labiau? 
Mano atsakymas – kiekvienam Lietuvos mokslei-
viui sudaryti galimybę įkurti savo jaunąją bendro-
vę. Nes būtent per praktinę patirtį ir tikrus gyveni-
miškus pavyzdžius jaunimas turi geriausią 
galimybę įgyti tiek jų, tiek ir Lietuvos ateičiai 
būtinų įgūdžių. Dėl to labai džiaugiamės Junior 
Achievement veikla ir sveikiname su įspūdingais 
rezultatais.

Marius Skuodis
Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministerijos
viceministras



JA ACCELERATORX
Lietuvos Junior Achievement AcceleratorX jaunųjų 
bendrovių programa suteikia 9–12 klasių moki-
niams realią verslo patirtį dar mokyklos suole. 
Moksleiviai spręsdami vietos problemą, atliepdami 
rinkos poreikį arba tiesiog testuodami savo idėjas 
kuria skirtingus verslus ir skleidžia verslumo 
dvasią. Įkurdami jaunąją bendrovę mokiniai 
įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria 
įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, anali-
zuoja vartotojų poreikį, kuria savo paslaugą arba 
produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodaros kam-
paniją ir po mokymosi proceso uždaro savo 
įmonę.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:
kūrybiškumas;
pasitikėjimas savimi;
išradingumas;
atkaklumas;
iniciatyvumas;
atsakingumas;
komandinis darbas.

Įgyjamos žinios ir patirtys:
organizacijų valdymas;
įmonių struktūra;
komandos narių pareigos;
nuosavybės valdymas;
idėjų generavimas;
verslo plano sudarymas;
dizainas, gamyba ir produkcija;
marketingo strategijos;
pardavimų valdymas;
finansų ir biudžeto valdymas.
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Žinios ir patirtys:

Organizacijų valdymas
Įmonių struktūra
Komandos narių pareigos
Nuosavybės valdymas
Idėjų generavimas
Verslo plano sudarymas
Dizainas, gamyba ir produkcija
Marketingo strategijos
Pardavimų valdymas
Finansų ir biudžeto valdymas

1 MOTYVACIJA IR IDĖJOS

Verslo idėjos generavimas
ir realaus verslo kūrimas

2 ORGANIZAVIMAS

Darbas su mentoriumi arba
mokytoju, pareigų ir
atsakomybių pasiskirstymas
bendrovėje

3 BENDROVĖS STEIGIMAS

Verslo plano kūrimas, 
rinkos tyrimas ir
pradinio kapitalo formavimas

4 VEIKLOS VYSTYMAS

Produkto gamyba, pardavimai,
marketingo kampanija ir
finansų valdymas

5 VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

Dalyvavimas regioninėse ir
nacionalinėse eXpo,
ataskaitų teikimas,
bendrovės likvidavimas



Džiaugiamės bendradarbiavimu su Lietuvos Junior Achievement 
komanda. Verslumo, finansinio raštingumo, kūrybiškumo, lyderystės 
mokymosi veiklos – neatsiejama viso ugdymosi proceso dalis. 
Drauge siekiame, kad mokiniai jau nuo ankstyvo amžiaus ugdytųsi 
gebėjimą dirbti komandoje, pasitikėtų savimi ir kitais, gebėtų valdyti 
savo finansus, priimtų tinkamus sprendimus net ir rizikingoje 
situacijoje, mokėtų planuoti ir suprastų, kaip veikia ekonomikos 
dėsniai, kiek daug reikia mokytis, dirbti ir dalintis, kad būtų sukurta 
asmeninė ir šalies gerovė. Svarbu, kad jau dabar mokykloje mokiniai, 
dalyvaudami jaunųjų bendrovių veikloje, gali praktiškai ugdytis 
gebėjimus burti bendraminčius, atskleisti savo iniciatyvumą, įgyti 
darbo komandoje patirties ir mokytis per praktinę veiklą. Jaunųjų 
bendrovių programą, kurios veikla plečiasi, numatyta ir toliau 
skatinti įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR plano veiksmus.

Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministras

10

jaunosios
bendrovės

mokinių

mokytojų

verslo
savanorių

miestai ir
miesteliai

dr. Algirdas Monkevičius

Lietuva keičiasi, o progresyvios jaunosios kartos 
indėlis čia labai svarbus. Drąsa eksperimentuoti, 
kritinis ir kūrybiškas mąstymas bei nuo mažens 
ugdomas finansinis raštingumas augina būsimus 
lyderius, o Lietuvos Junior Achievement  veikla 
vienareikšmiškai prisideda prie šių pokyčių 
akceleracijos. Džiaugiamės šia partneryste, nes 
tai geriausia investicija į Lietuvos jaunąją kartą ir 
tuo pačiu – šalies gerovę.

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė
SEB Baltijos šalių tarnybos

mažmeninės bankininkystės vadovė

Ši programa man padėjo suprasti, kaip man 
patinka kurti naujoves, spręsti verslo 
problemas ir dirbti kartu su žmonėmis. 
Programa „AcceleratorX“ padėjo man atrasti 
savo karjeros kelią ir šiuo metu renkuosi studi-
juoti specialybę verslo srityje.

Agnė
komandos „Insquare“ prezidentė

„ Geriausia 2020 m. jaunąja bendrove 9–12 
klasių kategorijoje paskelbta Vilniaus 
Žirmūnų gimnazijos auklėtinių komanda 
„Insquare“. Jaunieji antrepreneriai kuria 
inovatyvų prekės ženklą ir rinkai pristatė 
džemperius, sukurtus naudojant išmaniųjų 
kišenių technologiją. Juos apsivilkus nebe-
reikia nei kuprinės, nei rankinės – viskas 
telpa drabužio kišenėse.

6 VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ PASAS

2017 m. Lietuvoje pristatytas tarptautinis 
Junior Achievement verslumo kompeten-
cijos sertifikavimas - verslumo įgūdžių 
pasas ( angl. Entrepreneurial Skills Pass) 
– tai dokumentas, įrodantis 15 – 19 
amžiaus mokinių verslumo įgūdžius, 
įgytus  Junior Achievement mokomųjų  
mokinių bendrovių (MMB) kūrimo ir 
veiklos vykdymo metu. Verslumo įgūdžių 
pasas (VĮP) atspindi reikalingą žinių ir 
kompetencijų lygį norint įsteigti ir valdyti 
mokinių verslą.

Tai yra sertifikatas, kuris neabejotinai 
papildys abituriento ir absolvento gyveni-
mo aprašymą. VĮP patvirtina jaunuolio 
praktinius įgūdžius, kurie yra reikalingi 
sėkmingos karjeros startui.

Verslumo įgūdžių paso egzaminą laikė 
130 moksleivių.

„



12 val. Inovacijų ir
verslumo stovyklos 

Šiuos mokslo metus pasitikome su atsinauji-
nusio formato 12 val. Inovacijų ir verslumo 
stovyklomis. Jų metu mokiniai kartu su 
verslo atstovais ir mentoriais kūrė savo 
verslo idėjas, taikydami populiariausią star-
tuolių naudojamą idėjų generavimo būdą – 
dizainu grindžiamo mąstymo (angl. design 
thinking) metodologiją.

11

mokinių
319

mokytojai

39

7
miestai

58
verslo

savanoriai

Laikas praleistas Marijampolės inovacijų stovy-
kloje buvo ypatingai naudingas: išmokta įvairiau-
sių verslo subtilybių, išgirsta naudingų patarimų ir 
susipažinta su naujais šauniais ir aktyviais 
žmonėm. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę 
augti ir mokintis, tikiuosi LJA organizacija rengs 
dar ne vieną tokią stovyklą jaunimui!

Julius
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos

mokinys

„
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Kartu su partneriais „Coca-Cola HBC Baltics“ 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įgyvendinome 
tarptautinės „Youth Empowered“ edukacinės 
programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, 
metinį renginį „Užsikrauk karjerai“. Pirmą kartą 
visų Baltijos šalių programos dalyviai turėjo gali-
mybę susitikti vieni su kitais virtualiai – vieną 
dieną, visos Baltijos šalys susijungė bendrai 
transliacijai ir pasisveikinimui. Išklausę skirtingų 
profesijų atstovų sėkmės istorijų, 87 jaunuoliai 
kartu su mentorių pagalba kūrė verslo sprendi-
mus, kurie padėtų spręsti karjeros pasirinkimo 
iššūkius.

Youth Empowered
„Užsikrauk karjerai Klaipėdoje“

Nuolat įsitikiname, kad Lietuvos Junior Achieve-
ment komanda yra puikūs tarptautinio lygio 
profesionalai, kurie išmano ne tik verslumo 
ugdymo, bet ir komunikacijos reikalus, o gebėji-
mai į savanorystės ir mentorystės veiklas įtraukti 
verslo bendruomenę yra tikrai išskirtiniai. Tai 
buvo įdomūs, mokymosi ir gerų rezultatų kupini 
metai, ačiū už jūsų atsparumą, greitį, startuoliš-
kumą – šių savybių mums visiems prireiks ir 
ateityje.

Gabrielė Šerėnienė
„Coca Cola HBC Lietuva“,
viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė

„Užsikrauk karjerai“ man buvo be galo įsimintinas 
renginys, nes jame jaunimas buvo svarbiausias. 
Skirtingi profesionalai stengėsi padėti mums 
akseleruoti verslo idėjas ir tai suteikė daug moty-
vacijos ne tik ruošiantis savo ateities karjerai, bet 
ir į panašias veiklas įtraukti draugus. Renignio 
metu užsimezgusios pažintys tęsiasi iki dabar.

Domantas
Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinys

„

„
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Pagalba Lietuvos
mokykloms prasidėjus

COVID-19 pandemijai

CHALLENGE THE CHALLENGE     |      ONLINE

Kol mokyklose ir visoje Lietuvoje dėl koronaviruso 
pandemijos buvo įvestas karantinas, inovacijas bei 
verslus Lietuvos Junior Achievement kvietė kurti ir 
namuose – susitikus virtualiai. Pirmą kartą organi-
zavome 72 val. virtualų verslumo iššūkį visos 
Lietuvos mokiniams „Challenge The Challenge“.

Tris paras trukusio iššūkio metu net 140 moks-
leivių suburtos komandos iš visos Lietuvos 
sprendė koronaviruso sukeltus iššūkius. „Chal-
lenge The Challenge“ metu konsultacijas ir 
geriausius patarimus dalino 14 savo sričių 
profesionalų-mentorių.

Iššūkio nugalėtojais tapo Vilniaus privačios 
gimnazijos moksleivių suburta komanda    
„KELIAUK.IM“. Jaunieji antrepreneriai 
sugalvojo siūlyti realaus gido paslaugas 
kuo realybei artimesnėje virtualioje erdvė-
je. Moksleiviai tokios idėjos vystymo 
ėmėsi dėl koronaviruso pandemijos 
sukeltų iššūkių turizmo sektoriuje ir teigė 
suradę šios industrijos patirtą žalą galin-
tį sumažinti sprendimą – tinklalapį, 
kuriame turistai galėtų pasirinkti 
norimą virtualią ekskursiją ir ją užsisa-
kyti virtualiai, o gidai – sudarinėti ir 
pagal savo patirtį ir žinias vesti eks-
kursijas.

Inovacijos

Suprasdami sudėtingą mokytojų ir mokyklų padėtį 
užklupus COVID-19 pandemijai, visam pavasario 
semestrui nemokamai atvėrėme Lietuvos Junior 
Achievement nuotolinės mokymosi platformos 
turinį, kuriame mokytojai ir mokiniai turėjo nemo-
kamą prieigą prie net 17 skyrių interaktyvaus 
vadovėlio „Ekonomika ir verslumas 11–12 
klasėms“. Taip pat prie 9–12 klasių moksleiviams 
skirto verslumo ir savęs pažinimo mokymo 
programos „Youth Empowered“ turinio.



NACIONALINĖ EXPO | ONLINE

Šiemet Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo 
– finalinis jaunimo verslumo programos   
#AcceleratorX renginys, dėl mokyklose ir 
visoje Lietuvoje įvesto karantino, vyko virtua-
liai!

Net 40 geriausių konkurse dalyvavusių jaunųjų 
bendrovių turėjo įveikti tris etapus:

pateikti bendrovės ataskaitą;
savo produktą ar paslaugą pristatyti video 
formatu;
į TOP dešimtuką atrinktos jaunosios bendrovės 
taip pat dalyvavo nuotoliniame interviu su komi-
sijos nariais.

Pirmąją vietą konkurse iškovojo Vilniaus Žirmūnų 
gimnazijos komanda „Insquare“ ir jų ekonomikos ir 
verslumo mokytoja Inga Niuniavaitė. Komanda veikė 
visus mokslo metus ir per šį laikotarpį gerokai patobuli-
no savo produktą – džemperius, kuriuos apsivilkus 
nebereikia nei kuprinės, nei rankinės – viskas telpa 
drabužio kišenėse.
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Pirmąją vietą konkurse laimėjusi moksleivių 
komanda Lietuvai atstovavo Portugalijoje 
vykti turėjusiame, tačiau taip pat online 
organizuotame tarptautiniame „JA Europe 
Company of the Year 2020“ jaunimo verslu-
mo konkurse.

Agnė Mokrikaitė, Lietuvai konkurse Europo-
je atstovavusios išmaniuosius drabužius 
kuriančios jaunosios bendrovės „Insquare“ 
prezidentė, laimėjo „Junior Achievement 
Alumni lyderystės“ apdovanojimą!

2021 m.  tarptautinis Europos verslumo 
čempionatas „JA Europe Company of the 
Year Competition 2021“ vyks Lietuvoje.

COYC 2020 | ONLINE
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JA „Start Up“
programa

Tai tarpdisciplininė antreprenerystės ugdy- 
mo programa, kurios metu studentams 
suteikiama galimybė susipažinti su verslu-
mu ir įgauti realią verslo kūrimo bei valdymo 
patirtį.

Iš dviejų dalių susidedanti programa lavina 
verslo idėjų formavimo, vertinimo ir įgyven-
dinimo įgūdžius. Taip pat programos metu 
studentai gerina projektų valdymo, komuni-
kacijos, komandinio darbo įgūdžius ir siekia 
suprasti, kaip jų turimi talentai gali būti nau-
dojami kuriant ir vystant sėkmingą verslą.
Geriausių 2020 m. studentų verslų apdova-
nojimuose 1-ąją vietą laimėjo ir Lietuvai 
tarptautiniame studentų verslumo konkurse 
„JA Europe Enterprise Challenge 2020“ 
atstovavo bendrovė „Dogs Go Out“. Koman-
da sukūrė išskirtinio dizaino ir funkcionalu-
mo popierinius maišelius šunų ekskremen-
tams surinkti, kurie ne tik pagerina auginti-
nių šeimininkų patirtį vedžiojant gyvūnėlius, 
bet taip pat yra ir ekologiška alternatyva 
plastikiniams maišeliams!

Tarptautiniame „JA Europe Enterprise Chal-
lenge 2020“ studentų verslumo konkurse 
Graikijoje, Martynas Žiūrys – vienas iš Lietu-
vai atstovavusios studentų bendrovės „Dogs 
Go Out“ narių – pelnė 2020 m. „Junior 
Achievement Alumni lyderystės“ apdovano-
jimą!

Teorija neatrodytų tokia vertinga, jei nebūtų galimy-
bės ją pritaikyti. „Start Up“ programos metu studen-
tai pademonstravo išmoktus dalykus taip, kad 
dauguma projektų atrodė tarsi ilgą laiką ruošti 
startuolių pristatymai investuotojams. Dar daugiau, 
kelios idėjos buvo tokios įdomios ir taip brandžiai 
pristatytos, kad būtų iš tiesų gaila, jei jos nepasiektų 
dienos šviesos realiame pasaulyje. 

Džiaugiuosi, kad Lietuvos Junior Achievement sutei-
kė itin vertingą progą jaunimui išbandyti verslą, 
siekti tikslo, analizuoti, vertinti rinką, atlaikyti komi-
sijos klausimų laviną, nes visa tai leidžia suprasti, 
kuo nori užsiimti toliau.

Giedrė Čiuladienė
TRINITY JUREX Asocijuotoji partnerė

„
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Sužinojusi, kad patekau į „Start Up“ programą labai 
nudžiugau, kadangi nuolat esu kupina idėjų ir neišsakytų 
minčių galvoje. Man šis projektas buvo išties įsimintina 
patirtis, leidusi išmokti dirbti efektyviai su komanda, kurti 
realų produktą, steigti savo verslą ir net atstovauti Lietuvą 
„Start Up“ programos finale. Manau, kad kiekviena tokio 
tipo programa, kurioje jaunas žmogus gali realizuoti ne 
tik idėjas, bet ir atskleisti savo kūrybinį potencialą, sutei-
kia ne tik patirties žvelgiant į ateities perspektyvas, bet ir 
savęs pažinimo galimybes, kai tenka išeiti iš komforto 
zonos ir susidurti su iki tol nesutiktais iššūkiais. Tokios 
patirtys, kaip „Start Up“ programa, leidžia geriau 
pasirengti gyvenimui, kuris „ištinka“ baigus mokymosi 
procesą mokykloje ar universitete. Esu labai dėkinga už 
šią patirtį ir jaučiuosi tikrai paaugusi!

Elena
VDU universiteto „Start Up“ programos dalyvė

Studentų lūpose nuolat skamba poreikis „realioms 
patirtims“. Būtent „Start Up“ programa leidžia 
jaunam žmogui ne tik girdėti apie startuolių ir verslų 
kūrimo kultūrą, bet ir pačiam pačiupinėti, ką reiškia 
idėją paversti realiu produktu ar paslauga. Tokia 
patirtis augina jauną žmogų taip jo studijų metus 
paverčiant ne vien vertingų žinių, o ir vertingų patir-
čių laikotarpiu. Šiame projekte dalyvaujantys 
studentai yra iš skirtingų studijų programų, o jiems 
startuolio kūrimo kelionėje gelbsti mentorius-dėsty-
tojas bei MINDED VDU įmonių-partnerių atsto-
vai-ekspertai. Būtent šis modelis suteikia studentui 
tarpdisciplininę darbo patirtį, kuri išmoko bendrauti 
ir bendradarbiauti siekiant išsikeltų tikslų. Džiaugia-
mės būdami Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos 
Junior Achievement bendradarbiavimo dalimi, o 
tiksliau, būdami tuo tiltu, kuris atneša visapusišką 
naudą visai universiteto bendruomenei.

Dr. Osvaldas Stripeikis
„MINDED VDU“ Verslumo akademijos vadovas

„
„
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2019 metais Lietuvos Junior Achievement inicija-
vo projektą „Empowering Young Women for the 
Future of Jobs“. Vykdant šį projektą į daugiau nei 
100 Lietuvos mokyklų išvyko 53 moterys, 
dirbančios skirtingose technologijų srityse. Jos su 
9–12 klasių mokiniais pasidalino savo profesine 
patirtimi technologijų srityje ir savo pranešimais 
įkvėpė moksleives ir moksleivius drąsiai rinktis 
karjerą nepriklausomai nuo esamų nuostatų ir 
stereotipų. Programos metu mokiniai pažino XXI 
a. technologijų pasaulį ir kartu turėjo progą daly-
vauti Lietuvos Junior Achievement verslumo 
ugdymo programoje „AcceleratorX“, kuri padeda 
formuoti mokinių kompetencijas, reikalingas tiek 
kuriant verslą, tiek ruošiantis ateities darbo 
rinkai.

Verslumo ugdymui stiprinti taip pat buvo sukurta 
nuotoliniam ugdymui skirta edukacinė medžiaga 
apie verslumą ir technologijas. Šioje medžiagoje 
daugiausia dėmesio yra skiriama realiems pavyz-
džiams, kaip vyksta idėjos kūrimo, marketingo, 
finansų ir kiti procesai versle.

Projektą „Empowering Young Women For The 
Future Of Jobs“ Lietuvos Junior Achievement 
įgyvendino kartu su mentorystės programa 
„Women Go Tech“. Projektą finansavo „The 
Coca-Cola Foundation“.

Empowering
Young Women for
the Future of Jobs

mokyklų

moterys
dirbančios versle,

technologijų srityje

100+

53

mokytojų

40

mokinių

5 000+

miestai

29



Skaitmeninių ir
verslumo įgūdžių
mokymai

Lietuvos Junior Achievement, drauge su 
Junior Achievement tinklo organizacijomis 
Bulgarija, Serbija, Graikija ir Rumunija, 
įgyvendino skaitmeninių ir verslumo įgūdžių 
ugdymo programą mergaitėms. Programa 
skirta ugdyti mokinių antreprenerystės ir 
technologinį pažinimą, paskatinti mokslei-
ves atrasti karjerą technologijų, verslumo ir 
inovacijų srityse.

Programos metu net 100 merginų iš skirtin-
gų Lietuvos mokyklų mokėsi mobiliųjų apli-
kacijų kūrimo ir verslumo pagrindų. Užsiė-
mimų metu mokinės sprendė socialines 
problemas: plastiko vartojimo, skurdo maži-
nimo ir priklausomybių atsisakymo. Kiekvie-
nai problemai merginos turėjo sugalvoti 
inovatyvų, unikalų ir verslų sprendimo būdą, 
o jis dar ir virsti mobiliosios aplikacijos 
prototipu. Kiekvieną ugdymo etapą mokines 
lydėjo LJA komanda ir verslo savanoriai, 
mentoriai iš skirtingų technologijų industrijų 
Lietuvoje.

Programa finansuota Europos inovacijų ir 
technologijų instituto (EIT) ir kurta bendro-
mis organizacijų Junior Achievement ir Apps 
for Good pastangomis.
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„Jaunojo kolegos diena“ – pasaulinė Junior 
Achievement „JA Job Shadow“ šešėliavimo 
programa, skirta moksleiviams, kuriems studijų 
ir profesinio kelio pasirinkimas jau netoliese. 
2020 metų pavasarį 9-12 klasių mokiniai turėjo 
išskirtinę galimybę šešėliauti nuotoliniu būdu ir 
specialiai jiems sukurtoje programoje susipažin-
ti, kaip atrodo svajonių darbo vieta. Iš pirmų 
lūpų jaunuoliai išgirdo, kokių įgūdžių ir žinių 
reikia, norint pasiekti karjeros aukštumų vienoje 
ar kitoje srityje.

JA JAUNOJO
KOLEGOS DIENA

Mūsų klubas jau keli metai aktyviai dalyvauja LJA 
programose, tad su malonumu prisijungėme ir prie 
galimybės suteikti praktinės patirties pasikviesda-
mi  į   Londoną   4   moksleivius   iš   Lietuvos.   Džiau-
giamės atverdami globalios Lietuvos duris ir suteik-
dami  galimybę  pažinti  keletą  žinomiausių  ir  
didžiausių pasaulyje kompanijų būstinių. Tikiuosi, 
kad moksleiviams tokia patirtis paskatino praplėsti 
galimybių ribas ir ateityje padės apsispręsti, kokios 

karjeros jie nori siekti, ir ko tam reikia.

„

Marius Raugalas
Londono Sičio Lietuvos klubo vadovas

LIETUVOS
DRAUDIMAS

EUROPOS KOMISIJOS
ATSTOVYBĖ LIETUVOJE

MOODY’S LIETUVOJE

TRINITI LT

KLAIPĖDOS NAFTA

SEB BANKAS

SOCIALINIŲ
MOKSLŲ KOLEGIJA

MARSH LIETUVA

LONDONO SIČIO
LIETUVIŲ KLUBO
NARIAI 

KATALISTA
VENTURES

mokyklų

10

mokiniai
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JA TITAN ir
Verslo čempionatas

JA TITAN programa septynių privalomų 
verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo 
etapų metu, per interaktyvią simuliaciją, 
supažindina 9–12 kl. moksleivius su kriti-
niais ekonominiais ir vadybos sprendimais. 
Moksleiviai imituoja vadovavimą bendrovei 
ir priima sprendimus dėl produkto kainos, 
rinkodarai ir reklamai skiriamų lėšų, kapitalo 
investicijų, reikalingų tyrimams ir plėtrai. 
Programos metu organizuojamas ir naciona-
linis „Verslumo čempionatas“, kurio metu 
mokiniai sprendžia socialinius, aplinkosau-
gos iššūkius kurdami socialinio verslo 
idėjas. Geriausia „Verslumo čempionato“ 
komanda 2020 m. išrinkta „STASIN“ iš 
Kauno „Saulės“ gimnazijos. Moksleiviai 
pasiūlė inovatyvią socialinio verslo idėją, 
sprendžiančią patyčių problemą, su kuria 
susiduria autizmo sutrikimą turintys vaikai.

Dalyvavimas Bootcamp’e yra įspūdinga patirtis 
mums, moksleiviams, siekiant savo asmeninių 
idėjų įgyvendinimo ir visapusiškų lyderystės 
įgūdžių. Tai buvo nuostabi galimybė suformuoti ir 
išsitestuoti savo idėjas saugioje aplinkoje bei 
gauti vertingų įžvalgų iš jaunatviškų mentorių, 
kurie idėjos įgyvendinimo kelyje mus lydi iki šiol.

Domantas
Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinys
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53
miestai ir
miesteliai

767
mokiniai

25
mokytojai

8
verslo

savanoriai

62
mokyklos

„



JA EKONOMIKA IR
VERSLUMAS

Tai pirmasis ir kol kas vienintelis ekonomikos 
vadovėlis 11–12 klasių mokiniams apie ekono-
miką ir verslumą. Vadovėlyje pateikiama aktu-
ali informacija, papildyta skaitiniais, pateikia-
mos verslo sėkmės istorijos, informacija apie 
žymiausius pasaulio ekonomistus, nagrinėjimų 
klausimų istorinės perspektyvos bei rinkos 
naujovės. Vadovėlyje gausu kritinį mąstymą 
ugdančių ir susidomėjimą skatinančių užduo-
čių; jas analizuojant, diskutuojant, dirbant 
savarankiškai ir grupėmis teks paieškoti papil-
domos informacijos, pasidomėti pasaulio eko-
nomikoje vykstančiais procesais.

22

Pirmoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos 
pagrindinės mikroekonomikos temos, 
padėsiančios skaitytojams geriau orien-
tuotis rinkoje: alternatyvios sąnaudos ir 
jų vertinimo būtinybė, paklausa, pasiūla, 
rinkos kaina, verslo organizavimo 
formos. Tiems, kas turi idėjų ar ambicijų 
kurti savo verslą – verslo finansavimo 
šaltiniai bei naudingi patarimai ir nuoro-
dos verslo pradžiai. Nemažai dėmesio 
skiriama asmeniniams finansams bei 
vartotojų elgsenai. Svarbios temos šioje 
vadovėlio dalyje – investavimo būdai, 
galimybės, rizikos veiksniai ir perspekty-
vos.

Antrojoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos 
pagrindinės makroekonomikos ir tarp-
tautinės ekonomikos temos: bendrasis 
vidaus produktas, infliacija bei jos 
priežastys, darbo rinka bei nedarbo 
pasekmės, valstybės vaidmuo ekonomi-
koje, tarptautinė prekyba, valiutų kursų 
pokyčių poveikis šalių ekonomikoms bei 
globalizacijai. Apžvelgiamos tarptautinės 
organizacijos, kurioms priklauso Lietuva 
arba kurios turi poveikį Lietuvos vers-
lams ir žmonėms.

Vadovėlio autoriai yra ilgamečiai Lietuvos 
Junior Achievement bendruomenės 
nariai ir mokytojai: Raimondas Kuodis, 
Daiva Strielkūnienė, Danutė Bareikienė, 
Inga Niuniavaitė, Rasa Juodviršienė.

155
mokyklos

13 765
mokiniai

139
mokytojai



Mokytojų konferencija
„EFEKT 2020“

Lietuvos Junior Achievement ekonomikos ir 
verslumo mokytojų konferencija „EFEKT 
2020“ nėra eilinis mokytojų kvalifikacijos 
kėlimui skirtas renginys. Tai visų mūsų – 
švietimo bendruomenės - augimui skirta 
konferencija, kurios metu siekiame EFEKT’O 
– efektyvumo švietimo sistemoje, efektyvu-
mo mokytojų darbe, efektyvumo problemų 
sprendime.

Daugiau nei 200 mokytojų ir kelias dešimtis 
mokinių pritraukusioje konferencijoje 
dėmesį skyrėme bendruomeniškumui, 
mokytojų ir mokyklų vadovų įkvėpimui, jų 
ekonomikos, finansų ir verslumo ugdymo 
žinių atnaujinimui. Šias temas apjungė klau-
simas – kaip išugdyti mąstantį, aktyvų, 
visuomenišką, gebantį save realizuoti ir 
ateities kompetencijas atitinkantį jaunuolį.
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JA POVEIKIS 1

Pagrindinis JA programų tikslas yra ugdyti 
mokinių verslumo įgūdžius, suteikiant gali-
mybę įsitraukti ir išbandyti verslo veikimo 
procesus. Vertinimas rodo, kad programa turi 
įtaką bendrąjam mokinių ugdymui ir teigia-
miems rezultatams kitose ugdymo srityse - 
matematikos, informacinių technologijų 
pamokose. Ugdomi ir komunikacijos, viešojo 
kalbėjimo gebėjimai.  

Europos Junior Achievement atlikta analizė ir 
įvertinimas parodė, kad 90% jaunuolių, daly-
vaujančių JA programose, nurodė bent vieno 
su verslumu susijusio įgūdžio augimą. Viduti-
niškai, mokiniai programų metu patobulina 
tris kompetencijas - kūrybingumą, pasitikėji-
mą savimi ir problemų sprendimo įgūdžius. 

JA vykdomos programos siekia užtikrinti, kad 
jaunuolių įgijamos kompetencijos ir gebėji-
mai atitiktų jų pačių poreikius, suteikiant gali-
mybę jiems įsitraukti ir kontroliuoti asmeni-
nes verslumo patirtis mokymosi procese. 

Išaugusios verslumo
kompetencijos

Aukštesni mokymosi
rezultatai

Europos Junior Achievement atliko JA verslumo 
ir mokomųjų bendrovių programų poveikio ir 
rezultatų vertinimą.
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3
Dalyvavimas verslumo programose skatina 
mokinių motyvaciją mokytis, daugiau moki-
nių supranta kitų mokomųjų dalykų naudą.

Siekiant apjungti praktinius ir į mokinių 
poreikius orientuotus mokymo metodus, JA 
programos suteikia reikalingus įrankius moki-
nių savarankiškam mokymuisi bei galimybes 
pritaikyti teorines žinias praktikoje, domi-
nančioje srityje. Mokiniai tampa atsakingi už 
savo mokomuosius verslus, įgyja daugiau 
savarankiškumo, kas stiprina motyvaciją 
mokytis.

Pozityvus požiūris

Tiesioginė darbo patirtis ir bendravimas su 
verslo savanoriais  leidžia  jaunuoliams  
pažinti galimus karjeros kelius.

JA vykdomos programos suteikia jaunuoliams 
galimybę tyrinėti ir praktikuotis skirtingose 
srityse kuriant mokomąsias bendroves, o tai 
skatina patiems atrasti ir atpažinti asmenines 
stiprybes ir silpnybes. Savarankiškumas ir 
atsakomybės prisiėmimas augina pasitikėji-
mą savimi bei savo karjeros pasirinkimais. 
Bendravimas ir bendra veikla su verslo sava-
noriais leidžia mokiniams susipažinti  su  skir-
tingų industrijų veikla iš vidaus, taip praple-
čiant galimas karjeros perspektyvas.

Aiškesni karjeros tikslai
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JUNIOR ACHIEVEMENT
PROGRAMŲ ABSOLVENTAI

40%
dažniau užima vadovaujančias pozicijas

ir gauna didesnes pajamas

20%
rečiau būna be darbo praėjus 8-15 m.

po mokyklos baigimo

3-5 kartus
dažniau bando ar planuoja

kurti savo verslą



5

Ilgalaikis alumni tinklo tyrimas įvairiose šalyse parodė teigiamą JA vyk-
domų programų poveikį dalyvių įsidarbinimo ir karjeros galimybėms, 
ekonominiam augimui bei darbo vietų kūrimui. 

Mokinių kuriamų mokomųjų bendrovių proce-
sas turi įtakos jaunuolių suvokimui apie 
verslą ir savarankiškai vykdomą veiklą rinko-
je. Vertinimas rodo, kad pasibaigus JA verslu-
mo programoms, mokiniai įgyja tam tikrų 
rinkoje reikalingų žinių, susijusių su verslo 
kūrimu. Tai suteikia pasitikėjimo savimi išmė-
ginti savo jėgas realiame kontekste. Mokiniai, 
dalyvaujantys JA programose, dažniau svars-
to apie savarankiškai vykdomos veiklos ar 
karjeros verslo srityje galimybes.

Taip pat rezultatai rodo, kad indivualia veikla 
(verslo kūrimu) programos eigoje labiau 
pradeda domėtis merginos nei vaikinai. 

Išaugusios verslumo
ambicijos

Poveikis visuomenei
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Išorinis vertinimas, vykdytas Švedijoje, parodė, kad JA Alumni sugeba 
rasti darbo vietą vidutiniškai per 4 mėnesius po mokyklos baigimo. Kon-
trolinės grupės abiturientai, nedalyvavę JA programose, vidutiniškai 
darbą rasti sugebėdavo per 11 mėnesių. Atskiras tyrimas Norvegijoje 
taip pat parodė, kad vidutiniškai JA Alumni gauna 12% aukštesnį viduti-
nį atlyginimą ir turi 44% didesnę tikimybę užimti vadovaujančias pozici-
jas. 

Dalyvavimas JA programose taip pat rodo išaugusią privataus verslo 
kūrimo tikimybę ilgalaikėje perspektyvoje. 

„



Švietimas ugdo įgūdžius, lavina vaizduotę ir 
atveria galimybių pasaulį, leidžiantį kiekvie-
nam iš mūsų prisidėti prie progresyvios ir 
klestinčios visuomenės vystymosi. Kaip gero-
vės garantas, mokymasis yra naudingas 
kiekvienam žmogui ir turėtų būti prieinamas 
visiems.

Ekonomikos augimas gali užtikrinti, kad 
visame pasaulyje finansinė pažanga sukurtų 
žmonėms deramas ir juos tenkinančias, kartu 
aplinkai draugiškas darbo vietas. Skatindami 
kurti darbovietes dar mokyklos suole, mes 
užtikriname, kad kiekvienas gautų verslumo 
ir naujovių teikiamą naudą.

Visuotinių darnaus vystymosi tikslų pasieksi-
me tik dirbdami kartu. Norint užtikrinti nova-
torišką technologijų plėtrą, sąžiningą ir laisvą 
prekybą bei patekimą į rinką, ypač besivys-
tančioms šalims, reikalingos pasaulinės 
investicijos ir parama. Geresnį pasaulį sukur-
sime tik būdami palaikantys, empatiški, išra-
dingi ir, svarbiausia, linkę bendradarbiauti.

DARNAUS VYSTYMOSI
TIKSLAI IR LJA
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LJA INVESTUOTOJAI IR PARTNERIAI
MECENATAS STRATEGINIS POVEIKIO INVESTUOTOJAS

STRATEGINIAI INVESTUOTOJAI DIDYSIS PROJEKTO RĖMĖJAS

INVESTUOTOJAI

PARTNERIAI

IT PARTNERIAI APSKAITOS PARTNERIS

EMPOWERING YOUNG WOMEN FOR THE FUTURE OF JOBS

TEISĖS PARTNERIAI

ŽINIASKLAIDOS PARTNERIAI
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