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Lietuvos Junior Achievement (LJA) 
– pirmoji Lietuvoje nevyriausybinė 
organizacija, beveik 30 metų sėkmingai 
įgyvendinanti progresinio ekonominio 
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 
ugdymas. LJA programos kasmet pasiekia 
virš 20 tūkst. mokinių iš 58 miestų ir vietovių 
Lietuvoje, įtraukiant ir dalyvaujančių 
mokymo įstaigų mokytojus, dėstytojus. 
Jaunimo ugdyme taip pat dalyvauja
verslo mentoriai: konsultuoja mokinius ir 
mokytojus, suteikia praktikos galimybių.

LJA – daugiau nei 100 metų gyvuojančio 
pasaulinio Junior Achievement tinklo dalis. 
Jau ketvirtus metus iš eilės tinklas patenka į 
prestižinį „thedotgood“ (anksčiau „NGO 
Advisor“) 500 geriausių pasaulio 
nevyriausybinių organizacijų sąrašo pirmąjį 
dešimtuką.

Turėdami ilgametę patirtį ugdant jaunų 
žmonių antreprenerystę ir galėdami remtis 
geriausiomis pasaulinio Junior Achievement 
tinklo praktikomis, tampame ekonominio, 
finansinio raštingumo kompetencijų centru. 
Esame vieni iš pagrindinių verslo, pedagogų 
ir politikos formuotojų partnerių visoje 
Lietuvoje.

2022 metais tarptautinis 
Junior Achievement 

tinklas buvo nominuotas 
Nobelio taikos premijai

2021–2022 metai, sugrąžinę mums gyvas
edukacines patirtis, mokymus, konferencijas,
pažymėjo ypatingo augimo laikotarpį. 
Jaunųjų bendrovių programa išaugo net 
keletą kartų, vis daugiau mokyklų pradėjo
įgyvendinti pradinio ugdymo programas.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad pasitelkus 
inovacijas, technologijas mums pavyko 
pasiekti daugiau: kartu su komanda, 
partneriais, draugais, mokytojais ir 
ekspertais. Daugelį pasiekimų aprašėme 
šioje ataskaitoje – linkiu įkvepiančio 
skaitymo!

Andželika Rusteikienė,
LJA direktorė

Unikalios moksleivių edukacinės 
patirtys, kasdieniai iššūkiai, dalyvaujant 
programose, kelionės – visa tai
prisideda prie antrepreneriško požiūrio 
ugdymo. Kasmet moksleiviai savo pavyzdžiu 
įrodo, jog mūsų pastangos ugdyti jų 
antrepreneriškumą nenueina veltui. Jie 
tampa vis labiau drąsūs, kūrybiški, atvirai
priima galimybes. Tikiu, kad tai – LJA 
efektas.

Vladas Lašas,  
LJA Valdybos pirmininkas

Įgyvendinome
programas 
mokyklose

Programas vedė
mokytojai

Edukacinių patirčių
 skaičius 

Verslo savanorių

Savivaldybės 

603

848

44508
700+
58

2021 – 2022 MOKSLO METAI
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LIETUVOS 
JUNIOR 
ACHIEVEMENT 
PROGRAMOS

5-8 klasė

accelerator_x junior

Programos vykdomos 23 
mokyklose

1-4 klasė

Aš pats
Mano bendruomenė
Daugiau nei pinigai

Programos vykdomos 74 
mokyklose

9-12 klasė |
             Profesinis 

      mokymas

accelerator_x
TITAN
Šešėliavimas
Ekonomika ir verslumas

Programos vykdomos 163 mokyklose

Iniciatyvos ir partnerystės

Youth Empowered

„Coca-Cola HBC“ inicijuota edukacinė 
programa, skirta jaunimo nedarbo 
mažinimui. Lietuvoje šią programą 
organizuoja ekonominio raštingumo ir 
verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos 
Junior Achievement“. Programa buvo 
įgyvendinama 28-iose šalyse, pavyzdžiui, 
Austrijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, 
Ukrainoje, Graikijoje, taip pat ir Baltijos 
šalyse. „Youth Empowered“ renginiuose jau 
dalyvavo daugiau nei 130 tūkst. jaunuolių.

Europos pinigų viktorina

Europoje vykstantis konkursas, kurio tikslas 
yra gerinti 13–15 metų vaikų ir paauglių 
finansinį raštingumą. Lietuvos bankų 
asociacija ir „Lietuvos Junior Achievement“ 
kvietė mokinius dalyvauti viktorinoje kartu 
su tūkstančiais jaunuolių iš 30 Europos 
valstybių.

Girls Go Circular

„Girls Go Circular“– verslumo ir  skaitmeninio 
raštingumo ugdymas per internetinę 
žiedinės  ekonomikos mokymų platformą. 
Projektu siekiama ugdyti 14–18 metų  
mergaičių verslumo kompetencijas, stiprinti 
jų skaitmeninio  raštingumo įgūdžius ir 
skatinti dar drąsiau naudotis 
technologijomis. Projekte dalyvauja 28 šalys, 
nuo 2022 m. prisijungė ir Lietuva. LJA 
aplankė 12 Lietuvos mokyklų ir apmokė 
beveik 300 mergaičių. Projektas 
koordinuojamas „EIT Raw Materials“, 
finansuojamas 
Europos Sąjungos lėšomis.

Kvalifikacijos kėlimo mokymai 
mokytojams kartu su KTU, LB ir 
VMI, SODRA

Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai  – 
tai bendra Lietuvos banko, „Lietuvos Junior 
Achievement“, „Sodros“, Užimtumo tarnybos 
ir Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva, 
globojama Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Pirmieji mokymai įvyko 2022 metų pavasarį. 
Mokymuose kvalifikaciją tobulino 279 pedagogai 
iš visos Lietuvos; mokymus vedė 12 lektorių iš 
anksčiau minėtų įstaigų. Programos dalyviai 
išsamiai susipažino su šių įstaigų veikla ir jų 
teikiama metodine medžiaga pedagogams ir 
mokiniams.

Programoje buvo apžvelgti turto ir pajamų 
deklaravimo pagrindai, papildomo pensijų 
kaupimo naujovės, mokesčių mokėtojų teisės 
ir pareigos, asmeninių finansų valdymo 
principai, inovacijos finansų sektoriuje, 
socialinio verslo kūrimo patirtis ir kt.

Nuotolinė pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo 
programa „Finansinio 
raštingumo ugdymo 
pagrindai“ bus 
vykdoma ir 
2022 m. 
rudenį.
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AŠ PATS

848
21
41

mokiniai

mokykla

mokytojas

Tai 5 pamokų ciklas, skirtas priešmokyklinio 
arba 1-ų pradinio ugdymo klasių mokinių 
finansinio raštingumo ugdymui. Programos 
metu mokiniai per praktines veiklas 
susipažįsta su pagrindiniais asmeninių 
finansų ir ekonominiais principais.

„Aš pats“ – tai apie mane ir mano priimamus 
kasdienius sprendimus, kodėl aš visko noriu, 
bet negaliu visko turėti, kokie yra mano 
poreikiai ir norai, kaip uždirbami pinigai, 
kada reikia taupyti, o kada galima išleisti, 
kodėl svarbu dalytis su aplinkiniais, kurie 
patiria sunkumų. 

1 pamoka
Vieną ar kitą? Pasirink!
Mokiniai mokosi priimti 
ekonominius sprendimus ir 
rinktis.

2 pamoka
Ar man reikia to, ko noriu?
Mokiniai supranta, kad žmonės 
turi būtinųjų poreikių ir norų, 
ir sužino, kad tie, kas protingai 
tvarko pinigus, moka atskirti 
poreikius ir norus.

3 pamoka
Kaip užsidirbti?
Pasakojimo veikėja padeda 
atskleisti, kaip galima užsidirbti 
pinigų.

4 pamoka
Kaip taupyti?
Mokiniai supažindinami su 
taupymo sąvoka ir sužino, kodėl 
svarbu turėti tikslą.

5 pamoka
Kaip dalytis?
Mokiniai susipažįsta su 
pasakojimo veikėjais ir sužino, 
kad galima uždirbtus pinigus 
skirti bendruomenei padėti.



MANO 
BENDRUOMENĖ

510
59

236

mokinių

mokyklos

mokytojai

2
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MANO BENDRUOMENĖ IR 
PROFESIJOS 
Supažindinimas, kokių profesijų 
žmonių yra vietos bendruomenėje.

KEKSIUKŲ KEPYKLĖLĖ
Įvadas, kaip darbuotojai gamina
prekes ir paslaugas.

Tai 5 pamokų ciklas, skirtas 2–3 pradinio 
ugdymo klasių mokinių finansinio 
raštingumo ugdymui. Programos metu 
mokiniai per praktines veiklas susipažįsta su 
jų artimiausioje aplinkoje – 
bendruomenėje – vykstančiais socialiniais ir 
ekonominiais procesais: žmonių priimamais 
sprendimais, įvairiomis profesijomis, įmonių 
ir institucijų teikiamomis paslaugomis, 
mokesčių mokėjimu, pinigų apytakos ratu.

DARBAS ĮMONĖSE IR
VALSTYBĖS 
INSTITUCIJOSE
Supratimas, kaip už darbą mokami 
pinigai yra susiję su žmonėmis, 
įmonėmis ir valstybe. 

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

BALSUOKIME!
Įvadas apie pasirinkimų ir
sprendimų priėmimo svarbą
bendruomenėje.

TECHNOLOGIJŲ 
INTEGRAVIMAS
Galimybė integruoti
informatikos dalyko 
pamokas.

Pradinukų išleidimas į mokyklą dažniausiai sutampa su kišenpinigių pradžia. Kartu tai – puiki 
proga praktikuoti lėšų planavimą. Vaikas išmoks geriau planuoti savo finansus ir supras 
pinigų vertę, jei tėveliai, užuot davę jam pinigų kas dieną ar bet kada jam paprašius, 
savaitei skirs fiksuotą sumą. Tai padės jiems patiems mokytis priimti finansinius sprendimus. 
Vaikas, vieną kartą visus savaitės kišenpinigius išleidęs saldainiams ar smulkmenoms, gaus 
vertingą pamoką, kad pinigai yra ribotas išteklius. Svarbu vaikams papasakoti, kuo skiriasi 
norai ir poreikiai: įtraukti savo vaiką į šeimos prekių sąrašo sudarymą, padėti suprasti, ką 
tikrai būtina įsigyti, o kas yra norai, kurie gali palaukti. Galbūt jie gali išsipildyti ne leidžiant 
pinigus, o nuosekliai juos taupant? Taupymas, išlaidos ir šeimos biudžetas – tai svarbios ir 
vertos aptarimo temos. Reikia skatinti vaikus užsidirbti, atliekant nekasdienius darbus.

Loreta Gudaitienė 
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos
pradinio ugdymo mokytoja

4

3

1
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DAUGIAU NEI 
PINIGAI
906

14
43

mokiniai

mokyklų

mokytojai

Tai 5 pamokų ciklas, skirtas 4-ų pradinio 
ugdymo klasių mokinių finansinio 
raštingumo ir verslumo ugdymui. 
Programos metu mokiniai įgyja pinigų 
valdymo, kūrybiškumo, verslumo, 
pasaulinės rinkos suvokimo kompetencijų. 

1 pamoka
KUR AUGA PINIGAI? 
Mokiniai sužino, kokie įgūdžiai 
būtini pinigams valdyti ir 
ką reiškia uždirbti pinigų, 
juos taupyti ir leisti. Mokiniai 
susipažįsta su finansų 
institucijomis ir jų teikiamomis 
paslaugomis: taupymu, 
palūkanų uždirbimu / mokėjimu.

2 pamoka
KAIP PRADĖTI VERSLĄ?
Mokiniai sužino, kad žmonės, 
įvertinę, kas jiems patinka ir ką 
gerai moka daryti, gali nuspręsti, 
kokį verslą pradėti.

3 pamoka
MANO VERSLO PLANAS
Mokiniai sužino, ką būtina 
padaryti, norint įgyvendinti verslo 
idėją, ir kuria verslo planą.

4 pamoka
KAIP VALDYTI VERSLĄ?
Mokiniai išsiaiškina, kodėl finansų 
įstaigos skolina, o žmonės skolinasi 
pinigų verslui. Sužino skolinimosi 
pranašumus ir trūkumus, įskaitant ir 
tai, kad pasiskolinus būtina mokėti 
palūkanas. Verslo aplinkos 
simuliacijoje mokiniai seka finansinį 
pelną ir nuostolius.

5 pamoka
PASAULINĖ SĖKMĖ
Mokiniai nagrinėja pasaulio 
rinkos galimybes ir iššūkius.

Viktorina „Daugiau nei pinigai“ 

1324 pradinių klasių mokiniai varžėsi dėl finansiškai 
raštingiausiojo vardo pirmojoje nacionalinėje finansinio 
raštingumo viktorinoje „Daugiau nei pinigai“. Viktorinos 
metu jie įveikė 15 klausimų apie finansinio ir ekonominio 
švietimo pagrindus – nugalėtojais tapo visi!

Taikomi praktinio mokymo metodai, o 
įvairius finansinio raštingumo ir verslumo 
aspektus simbolizuojantys veikėjai padeda 
mokiniams įgyti praktinių žinių, kaip 
pradėti verslą ir protingai valdyti pinigus.

cHA cha cha!
cHA cha cha!
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47
225

23
34

bendrovės 

mokiniai

mokyklos

mokytojai

Jaunųjų bendrovių programa 5–8 klasių 
mokiniams suteikia galimybę žengti 
pirmuosius žingsnius verslo kūrimo ir 
valdymo procese. Programos turinys 
parengtas taikant dizainu grindžiamo 
mąstymo metodologiją (angl. design 
thinking), įtraukiant praktinius verslo 
įgyvendinimo procesus – pardavimą, 
finansus, marketingą. Dalyvaudami šioje 
praktinio antreprenerystės ugdymo 
programoje, mokiniai įkuria ir valdo savo 
jaunąją bendrovę.

Verslumo ugdymo veikla praplečia mokinių požiūrį į pasaulį ir skatina
vystyti žmogiškuosius išteklius, kurie gali vaidinti svarbų vaidmenį net
pasaulinėje arenoje. Mano, kaip mokytojos, bendra jiems perduodama
mintis – suteikti verslumo mokymosi galimybes 5-8 klasėje,
išnaudoti mokyklos FabLab dirbtuves, kur kiekvienas galėtų pastebėti savo 
talentą. „Lietuvos Junior Achievement“, įgyvendinanti progresinio ekonominio 
švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas 
vaikams, leidžia labai prasmingai nuo mažens išbandyti verslą dar mokyklos
suole. Čia, manau, mes apimame tris svarbius aspektus: „reaguoti į neapibrėžtumą“,
„ryšį su realia ekonomika“ ir „ugdyti norą priimti iššūkius nebijant nesėkmės“. Ši 
verslumo ugdymo programa sukurta taip, kad dalyviai išdrįstų patirti „nesėkmių“ ir iš 
jų pasimokytų. Per šį procesą ugdome gebėjimą savarankiškai spręsti problemas, 
gebėjimą kelti hipotezes ir patikrinti bei plėtoti ryšius su kitomis vaikų įmonėmis. O 
bendraudami su visuomene jie gali praplėsti savo akiratį ir rasti tai, kas jiems labiau 
sekasi ir ką nori ar norės veikti verslaudami ateityje.

Snieguolė Bagočienė  
Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija, informacinių 
technologijų ir LJA tinklo mokytoja

Mokykloje
mokėmės pagal

novatoriško
verslumo 

programą, todėl 
mums buvo pristatyta

galimybė praktiškai
pritaikyti žinias LJA 

#accelerator_x
programoje. 

Nusprendėme pasinaudoti
šia proga. Pirmieji metai

buvo kažkas WOW, labai
patiko patirti verslo kūrimą, 

dalyvauti visuose procesuose, 
sutikome daug žmonių, 

verslininkų, kurie davė daug 
vertingų žinių. Iš pradžių

kūrėme fizinius produktus, tačiau
pamatėme, kad novatoriški ir

naujoviški produktai turi daugiau 
potencialo. Ši patirtis „užkrėtė“ ir vis 

norisi kurti ir bandyti, tad manome, 
kad šioje programoje dalyvausime 

dar ne vienerius metus.

PEPCO socialiniai prioritetai – apie vaikus ir jų laisvalaikio kokybės gerinimą, jų vystymąsi ir ugdymą bei 
tai, kad vaikams būtų suteiktos vienodos galimybės tobulėti. Todėl be galo džiaugiamės galėdami 
prisidėti prie jaunųjų talentų ir būsimųjų antreprenerių ugdymo, bendradarbiaujant su „Lietuvos Junior 
Achievement“ organizacija. Tokios programos kaip „accelerator_x“ ne tik padeda atrasti talentus jų 
ankstyvoje stadijoje, bet kartu atlieka kitą labai svarbia funkciją – lavina moksleivių ekonominį 
raštingumą, kuris šiandieniniame, itin sparčiai besivystančiame pasaulyje yra būtinas. Mūsų visuomenės 
tobulėjimas ir augimas priklauso nuo to, kiek šiandien investuosime į jaunąją kartą ir jos tobulėjimą, tad 
džiaugiamės galėdami prisidėti prie mūsų bendros ateities gerovės.

Augustas Reikertas 
Simono Dacho 
progimnazija

Marta Butkevič-Repšė 
PEPCO marketingo vadovė Baltijos šalims
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 Antreprenerystės skatinimas yra vienas 
iš SEB banko tvarios veiklos strategijos 
prioritetų, todėl kartu su „Lietuvos Junior 
Achievement“ komanda atliekame misiją 
– skatiname mūsų vaikų iniciatyvumą,
ugdome jų verslumą ir finansinį
raštingumą. Dalyvaudami verslumo
programose jaunieji antrepreneriai per
labai trumpą laikotarpį nueina ilgą
kelią: nuo idėjos iki formulės atradimo,
pelningo produkto pagaminimo ir,
svarbiausia, kaip įvairias situacijas paversti
naujomis galimybėmis. Šimtai sukurtų
originalių idėjų ir įgytos svarbios ateities
kompetencijos yra geriausia investicija į
Lietuvos jaunąją kartą. Labai norėčiau, kad
dovanoti galimybę jaunam žmogui būtų
mūsų kasdienybė, juk kuriame pasaulį
vaikams, kurie ateityje galbūt taps Lietuvos
ir pasaulio lyderiais.

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė
SEB banko vadovė

821
3280

161
384

66

jaunoji bendrovė

mokinių

mokytojas

verslo savanoriai

miestai ir 
miesteliai

kuria ir valdo savo verslą: konceptualizuoja 
verslo idėją, valdo įmonės finansus, 
dirba komandose ir priima svarbius 
verslo sprendimus, mokosi bendrauti ir 
bendradarbiauti, ugdosi komunikacijos, 
verslumo ir lyderystės įgūdžius, tobulina 
verslumo kompetenciją. Verslo mentoriai lydi 
jaunąsias bendroves visą įmonės gyvavimo 
laikotarpį, dalinasi savo žiniomis ir patirtimi su 
mokinių įkurtais startuoliais.

Visų laikų rekordas – 
2021–2022 m. m. Lietuvos moksleiviai sukūrė daugiau 

nei 800 jaunųjų bendrovių! ,,accelerator_x“ programa 
šiais metais išsiplėtė net 3 kartus ir pasiekė daugiau nei 
3000 jaunuolių visoje Lietuvoje. Rekordiniai metai buvo 

įmanomi tik valstybei, švietimo įstaigoms ir verslo 
partneriams prisidedant prie „Lietuvos Junior Achievement“ veiklos. 

Šiemet rekordinę „accelerator_x“ 
programos plėtrą inicijavo verslumo ir eksporto plėtros 

agentūra „Versli Lietuva“ (nuo 2022 m. Inovacijų 
agentūra).

Lietuvos ateities neįsivaizduoju be 
progresyvių jaunų žmonių, galinčių 
kurti ir drįstančių eksperimentuoti. Jūs 
auginate ateities lyderius, nes tikite 
beribiu jaunų žmonių potencialu ir juos 
įkvepiate. Vien praėjusiais metais su Jūsų 
pagalba Lietuvoje įsikūrė daugiau nei 800 
mokomųjų mokinių bendrovių, o įvairiose 
programose dalyvavo net 28 tūkstančiai 
moksleivių.  Tai – geriausia investicija 
į verslumo kultūrą, kuri teikia daugiau 
galimybių mums visiems.

Aušrinė Armonaitė
Ekonomikos ir inovacijų ministrė MOTYVACIJA IR IDĖJOS

Verslo idėjos generavimas
ir realaus verslo kūrimas.

2

5

6

4

3

1

ORGANIZAVIMAS
Darbas su mentoriumi arba mokytoju, 
pareigų ir atsakomybių pasiskirstymas
bendrovėje.

BENDROVĖS 
STEIGIMAS
Verslo plano kūrimas, 
rinkos tyrimas ir
pradinio kapitalo 
formavimas.

VEIKLOS VYSTYMAS
Produkto gamyba, 
pardavimai,
marketingo kampanija ir
finansų valdymas.

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
Dalyvavimas regioninėse ir
nacionalinėse eXpo, ataskaitų 
teikimas, bendrovės likvidavimas.

VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ PASAS
2017 m. Lietuvoje pristatytas tarptautinis 
Junior Achievement verslumo kompetencijos 
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 gyvenimo aprašymą. 
VĮP patvirtina jaunuolio praktinius įgūdžius, 
kurie yra reikalingi sėkmingos karjeros startui. 

Verslumo įgūdžių paso egzaminą laikė 987 
moksleiviai.

PROGRAMOJE UGDOMI GEBĖJIMAI:
• planavimo
• įmonės finansų valdymo
• duomenų analizės
• interpretavimo ir prognozavimo
• idėjų įgyvendinimo
• pardavimų
• įsivertinimo
• informacijos apibendrinimo ir

vertinimo
• užduočių ir rizikų valdymo

Bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų Lietuva 
šiandien, jeigu prieš kelis dešimtmečius 
būtume turėję daugiau nei 800 naujai 
sukurtų moksleivių bendrovių per metus... Bet 
svajoti drąsiai niekada ne per vėlu, todėl 
tikiuosi, kad šių metų jaunųjų verslininkų 
„derlius“ bus tvarus ir sėkmingas mūsų 
ateities pagrindas.

Romualda Stragienė
Inovacijų agentūros direktorė 

„accelerator_x“ programa suteikia 
galimybę mokiniams įkurti mokomąją 
mokinių bendrovę – savo startuolį. 
Spręsdami technologines, socialines, 
aplinkosaugines problemas ar kitaip 
tenkindami vartotojų poreikius mokiniai 
turi galimybę ugdytis antrepreneriškumo 
kompetenciją. 
Mokydamiesi pagal praktinę 
„accelerator_x“  programą mokiniai patys 



accelerator_x

Inovacijų stovyklos

Rekordinius metus „accelerator_x“ 
programa pradėjo inovacijų stovyklų 
edukacine patirtimi. Per keturias inovacijų 
stovyklas „Challenge the Challenge“ 2054 
mokiniai kūrė savo verslo idėjas, 
prototipus bei juos pristatė verslo 
mentorių komisijai. Mokiniai, taikydami 
populiariausią startuolių naudojamą 
inovacijų kūrimo būdą – dizainu 
grindžiamo mąstymo metodologiją (angl. 
design thinking), vos per dvi dienas sukūrė 
šimtus inovacijų, kurias įgyvendino 
„accelerator_x“ programos metu. 
Mokinius per inovacijų stovyklas lydėjo 
verslo mentoriai.

Kalėdinė eXpo 
„Kalėdos grįžta: 
eXpo 2021“

130 jaunųjų bendrovių 
kalėdinėje eXpo prisistatė 
pirmą kartą. Jaunąsias 
bendroves aplankė 
šimtai svečių, mokinių 
apyvarta viršijo 7000 
eurų.

Akcijų birža

Atsinaujinusioje internetinėje platformoje 
įvykusi akcijų birža išplatino 2454 
nejuridines mokinių bendrovių akcijas. 
Akcijų biržoje dalyvavo 33 jaunosios 
bendrovės, 5 iš jų gyvai pristatė savo idėjas 
investuotojų komisijai.

Regioninės eXpo: kelionė iki 
Nacionalinės eXpo

Kovo–balandžio mėnesiais per Lietuvą 
ritosi antreprenerystės banga. Net 10 
miestų ir miestelių vyko regioninės 
jaunųjų bendrovių mugės. Renginiai 
subūrė vietos verslo, švietimo 
bendruomenes. Regioninės eXpo vyko 
Klaipėdoje, Gargžduose, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėje, 
Kaune, Marijampolėje, 
Alytuje (Dzūkijos regionas) ir 
Vilniuje. 

Gen-E 2022 

Taline vykusiame 
renginyje „Dentinullas“ 
pristatė savo veiklą. 
Komandos lyderė 
Agnietė Kučinskaitė 
buvo apdovanota „Junior 
Achievement Alumni“ 
lyderystės apdovanojimu.

Nacionalinė eXpo 

Nacionalinėje eXpo, kurioje dalyvavo pažangiausios šių metų 
bendrovės, geriausia 2021–2022 m. m. jaunąja bendrove 9–12 
klasių kategorijoje tituluota Klaipėdos Vydūno gimnazijos 
auklėtinių komanda „Dentinullas“. Jaunieji antrepreneriai 
sukūrė sausą dantų pastą, siekdami padaryti pasaulį tvaresnį.

Dalyvaudami „accelerator_x“ programoje išmokome verslo kūrimo 
pagrindų ir supratome, kad net ir didžiausios svajonės gali tapti realybe. 
Darbas komandoje, motyvacija, pozityvumas, aistra, užsispyrimas, 
kantrybė – tai gyvenimo pagrindai, kuriuos suvokti puikiai padeda Junior 
Achievement organizacija. Čia ,,atrakini“ savo potencialą ir pradedi degti 
noru tobulėti bei pažinti žmones. Mūsų komandos vadovė Agnietė 
Kučinskaitė laimėjo Europos Alumnų lyderystės apdovanojimą. 
Svarbiausi jos išmokti įgūdžiai yra empatija, komandos narių mokėjimas 
išklausyti, motyvavimas bei abipusis bendradarbiavimas. Mes 
supratome, kad esame ne ateitis, o dabartis ir turime teisę, pareigą bei 
galią keisti pasaulį pagal savo vertybes, o verslo kūrimas padeda tai 
pasakyti viešai.

Komanda  „Dentinullas“
Klaipėdos Vydūno gimnazija, 
mokytoja Vaida Janavičienė



Praėjusiais mokslo metais LJA dėka įvyko kažkas, kas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos švietimo sistemoje. 
Kalbu apie labai šiuolaikiško formato edukacinę akcijų biržą. Neįtikėtina, kiek daug galima pasiekti, 
kai pažinimo ir naujų žinių įsisavinimo procesą iš mokyklų klasių perkeli į realią gyvenimo aplinką. Ar 
kas galėjo pagalvoti, kad šis iš pirmo žvilgsnio paprastas žingsnis įlies tiek daug gyvybės, emocijų, 
suvienys 33 moksleivių komandas, jų tėvus, mokytojus į bendrą interesų šurmulį su profesionaliais ir 
jau daug pasiekusiais rinkos investuotojais. Vertėjo matyti tas degančias moksleivių akis, jų 
susikaupimą ir norą pasirodyti geriausiai, viešai pristatant savo pirmąjį verslą...

Tai tik viena LJA praktinių įgūdžių ir verslumo programų, o kiek daug atradimų ir įgytų žinių: 
išmokta, kaip verslo idėją paversti patrauklia bendrove, pasinerta į pergalingos rinkodaros 
paslaptis, įveikta viešo kalbėjimo baimė, bandant įtikinti aplinkinius prisijungti prie perspektyvaus 
moksleiviško verslo. Ir pagaliau saldus atpildas už įdėtas pastangas – net 
160 investuotojų nupirko 2454 nejuridines mokinių bendrovių akcijas už tikrus eurus! 
Laimėjo net tie, kuriems mažiau pasisekė, nes turėjo unikalią galimybę lygintis ir 
mokytis iš savo bei kitų klaidų.

Tokia tad verslumo praktinių įgūdžių ugdymo sėkmės istorija, kuri 
neabejotinai turėtų pagausinti LJA verslumo bei finansinio raštingumo 
programos entuziastų būrį.

Rolandas Barysas  
„Verslo žinių“ vyr. redaktorius

Drįstu teigti, 
kad moksleiviams, 

mokyklose išklausius 
tik teoriją, realiai suprasti, 

kaip veikia verslas, yra 
tikrai sudėtinga. Praktinis 

antreprenerystės ugdymas 
yra unikali galimybė dar būnant 

moksleiviais įgauti verslumo patirties.
Ir ne tik tai – tokių gebėjimų tobulinimas 

kaip kūrybiškas mąstymas, idėjų vystymas ar 
sprendimų paieška dar mokantis mokykloje yra 

stiprus pagrindas sukurti realius sprendimus, kurie 
atneš pokyčius ateityje.

Sandra Ragauskienė
„Ateities Lietuvai“ 

„Scandagra“ mentorė

Kartu su „Scandagra“ jau kelerius metus vystome 
edukacinę programą „Ateities Lietuvai“. Jos 

tikslas – auginti verslią, drąsią ir pilietišką jaunąją 
kartą. Programos metu „Scandagra“ mentoriai 

dalinasi sukauptomis žiniomis, prisidėdami prie 
„accelerator_x“ programos dalyvių edukacinių 

patirčių.

Visi LJA organizuojami 
renginiai turi ypatingai pozityvią 

aurą - matant verslo atstovus 
besidalinančius patirtimi su 

žingeidžiais vaikais bei jaunuoliais apima 
stiprus tikėjimas gražia Lietuvos ateitimi. 

Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad jau 4 metus esame LJA partneriai ir 

galime prisidėti prie šios organizacijos kilnios 
bei labai svarbios misijos įkvėpti ir ruošti jaunus 

žmones siekti sėkmės pasaulinėje rinkoje.

Kamilė Lileikė
„Narbutas“ 

Organizacinės kultūros ir
 komunikacijos grupės vadovė
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X klasė bei 
„Ateities vizionieriai“

38
3
11

komandos

mokyklos

mentorių

„Lietuvos Junior Achievement“ kartu su Mariaus Jakulio Jason fondu 
įgyvendino verslumo ugdymo projektą Lietuvoje – „X Klasė“. Projekte dalyvavo 
ir jaunąsias bendroves kūrė net 100 dešimtų bei vienuoliktų klasių moksleivių 
iš Alytaus, Jonavos ir Šiaulių mokyklų. Moksleiviai būrėsi į komandas ir kartu 
su visa klase kūrė jaunąsias bendroves „accelerator_x“ programoje.
Projekto metu jaunąsias bendroves konsultavo mentoriai, kurie su 
moksleiviais dalijosi savo patirtimi, patarimais ir įžvalgomis. 

Mokslo metų pabaigoje sėkmingiausių jaunųjų bendrovių 
lyderiai dalyvavo jaunųjų lyderių stovykloje „Ateities 
vizionieriai“, kurios metu jie susitiko su verslininkais, 
lankėsi inovatyviose įmonėse, mokėsi pažinti savo 
stiprybes.

JA TITAN
 čempionatas

Čempionato metu mokinių komandos 
varžėsi ne tik dėl to, kas geriausiai valdo 

kompiuterinę simuliciją, bet ir dėl V.Lašo, 
M.Kandzero įsteigto prizo: kelionės į „World Expo
2020“ Dubajuje. Čempionate laukė 2 simuliacijos

etapai, socialinio verslo verslo idėjos kūrimo etapas 
bei finalas. Laureatais tapo komanda „Hermes“ iš 

Šiaulių Didždavrio gimnazijos. 

Jaunųjų bendrovių kūrimas ugdo moksleivių verslumą ir finansinį 
raštingumą. Išbandydami realaus verslo valdymą dar mokykloje, 
jaunuoliai stiprina savo supratimą apie ekonomiką iš praktinės patirties. 
Tyrimai rodo, kad verslumo ugdymo kelią perėję jaunuoliai pamato, kiek 
daug galima pasiekti tėvynėje, ir nusprendžia čia likti studijuoti bei kurti 
savo ateitį. Džiaugiuosi, kad MJJ fondas investuoja į sumanų švietimą ir 
padeda auginti verslią Lietuvos ateities kartą.

Marius Jakulis
MJJ fondo įkūrėjas
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Metų ekonomikos 
ir verslumo 
mokytojos

„Investors‘ Forum“ apdovanojimuose 
apdovanotos Metų ekonomikos ir 
verslumo mokytojos 2021. Laureatėmis 
tapo Rita Česonienė iš Širvintų Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir Rūta 
Strumilienė iš Jonavos Jeronimo Ralio 
gimnazijos. Abi mokytojos ekonomiką ir 
verslumą dėsto jau daugiau nei 20 metų, 
o jų mokinių dėmesį kiekvieną pamoką
prikausto inovatyvūs praktinio ugdymo
metodai.

LJA programos – tai daugiausiai galimybių suteikiantis praktinio 
mokinių ekonomikos ir verslumo mokymo būdas: mokiniai turi galimybę 
generuoti ir praktiškai realizuoti idėjas, naudodami įvairių mokomųjų 
dalykų žinias, sukurtus produktus pristatyti visuomenei, lavinti 
bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius. Tai lyg teorinių žinių ir 
praktinių įgūdžių sintezė, jungianti įvairių dalykų mokymosi rezultatus.

Rūta Strumilienė
Metų ekonomikos ir verslumo mokytoja, 
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

Bendradarbiavimas, lankstumas, tarpusavio santykių kūrimas, inovatyvus 
mąstymas, kūrybiškumas, pasitikėjimas, problemų sprendimas yra pagrindiniai 
įgūdžiai, kuriuos  padeda ugdyti LJA programų dėstymas 9–12 klasėse. Šie ir dar 
daugelis kitų įgūdžių ugdomi kuriant jaunąsias bendroves. Ir tai patvirtina 2021–
2022 m. m. JB „Liepsnos aromatas“ savo ataskaitoje: „Dirbti komandoje kelias 
pamokas yra nesunku, o dirbti komandoje visus mokslo metus yra visai kita 
kalba.“

Rita Česonienė
Metų ekonomikos ir verslumo mokytoja, 
Šir22vintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
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#EmpoweringGirls

6092
137
84

mokiniai

mokyklos

pranešėjos

Projektas „Empowering Girls“, inicijuotas 
„Lietuvos Junior Achievement“, „The Coca Cola 
Foundation“ ir „Women Go Tech“, siekia 
įgalinti jaunuolius siekti sėkmės savo karjeroje, 
supažindinti su technologijų, antreprenerystės 
pasauliu ir paskatinti praktiškai išbandyti savo 
mokomosios įmonės kūrimą dar mokykloje.

Technologijų ir verslo profesionalės visus 
mokslo metus lankėsi mokyklose, kur su 
mokiniais kalbėjosi apie sėkmingą karjerą, 
technologijų srities profesijų pasirinkimą. 
Profesionalės aplankė daugiau nei 130 
mokyklų iš visos Lietuvos ir susitiko su 
daugiau nei 6000 mokinių.

JA TITAN
 čempionatas

Čempionato metu mokinių komandos 
varžėsi ne tik dėl to, kas geriausiai valdo 

kompiuterinę simuliciją, bet ir dėl V.Lašo, 
M.Kandzero įsteigto prizo: kelionės į „World Expo 
2020“ Dubajuje. Čempionate laukė 2 simuliacijos 

etapai, socialinio verslo verslo idėjos kūrimo etapas 
bei finalas. Laureatais tapo komanda „Hermes“ iš 

Šiaulių Didždavrio gimnazijos. 

#EmpoweringGirls komunikacija, 
pasiekusi daugiau nei 1 500 000 žmonių, 
skatino jaunus žmones siekti savo 
svajonių, nepaisant jokių stereotipų. 

Projekto metu sukurtas ir 
„accelerator_x“ antreprenerystės 

ugdymo turinys, skirtas technologinės 
jaunosios bendrovės kūrimui ir

vystymui.
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TITAN

3459
56
52

mokiniai

mokyklos

mokytojai

„Aš galiu!“ nuo „Aš negaliu!“ skiria labai nedaug. Tiesiog reikia pradėti veikti, žengti
pirmą žingsnį bei pajausti, kokia didelė kūrybiškumo jėga slypi kiekviename iš mūsų.
Aš esu įsitikinęs, jog šis vaikų LJA programų dėka išgyventas jausmas pasiliks
visam jų gyvenimui bei bus mūsų šalies daugelio proveržių priežastimi.

Martynas Kandzeras
Antrepreneris, investuotojas ir verslo vystytojas, LJA valdybos narys

Interaktyvi verslo modeliavimo programa 
TITAN supažindina mokinius su svarbiausiomis 
ekonomikos temomis ir vadybos sprendimais. 
Mokiniai tampa verslo įmonių vadovais ir 
naudodamiesi virtualioje erdvėje esančia 
programa konkuruoja, priimdami verslo 
sprendimus, rinkdamiesi alternatyvas, 
analizuodami priimtų sprendimų rezultatus ir 
kurdami tolesnes verslo valdymo strategijas.

Dirbdami komandose jie priima finansinius 
sprendimus dėl gamybos, rinkodaros, 
mokslinių tyrimų ir plėtros bei savo valdomos 
įmonės socialinės atsakomybės. Mokiniai 
gali matyti, kaip kiekvienas jų pasirinkimas 
organizacijoje yra susijęs su jos sėkme 
at26eityje.

TITAN 
 čempionatas

Čempionate mokinių komandos
 varžėsi ne tik dėl geriausiai 

kompiuterinę simuliaciją valdančios 
komandos vardo, bet ir dėl V. Lašo, M. 

Kandzero ir Moody's įsteigto prizo: 
kelionės į „World Expo 2020“ Dubajuje. 

Čempionate laukė 
2 simuliacijos etapai, socialinio verslo 

idėjos kūrimo etapas bei finalas. 
Nugalėtojais tapo komanda „Hermes“ iš 

Šiaulių Didždvario gimnazijos. 

Patirti, kaip veikia verslas, parduoti savo pagamintą prekę – tai patirtys, 
kurios formuoja jaunimą. Jos leidžia geriau suprasti, kaip veikia pasaulis, 
kaip galima savo rankomis prisidėti ir kurti dalykus, kuriuos vertina ir 
perka kiti žmonės. Džiaugiamės, galėdami prisidėti prie LJA programų, ir 
tikim, kad šie 3 300 moksleivių savo gyvenimuose sukurs dar daug 
nuostabių dalykų!
Vaidotas Lašas
UPS direktorius

At Moody’s, we are committed to 
empowering young talent and providing 

the resources and confidence they might 
need to create a better future — primarily 

for themselves and eventually for their 
communities. The TITAN program allows us to 

invest in entrepreneurship education in Lithuania 
and international experiences for students, and it 

also provides opportunities for bright, diverse young 
minds to learn and discover their full potential.”

Mariano Andrade Gonzalez  
Moody’s Lietuvoje direktorius 

TITAN čempionatas padėjo mums pagilinti ekonomikos žinias, s uteikdamas 
progą pritaikyti jas smagiai ir praktiškai. Dėl jo pagerėjo mūsų loginio 
mąstymo gebėjimai bei darbo grupėje, net įtampos pilnose situacijose, 
įgūdžiai. Dubajaus kelionė buvo ne tik nepaprastas apdovanojimas po 
sunkaus darbo, palikęs didžiulį įspūdį, bet ir nuostabi edukacinė patirtis, mat 
per ją mes praplėtėme savo akiračius, susipažinome su kitų šalių kultūromis 
EXPO 2020 metu. Tai tikrai buvo neįtikėtina patirtis.

Barbora Dijokaitė
TITAN laimėtojų komandos „Hermes“ narė, Šiaulių Didžvario
gimnazija 
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ŠEŠĖLIAVIMAS

199
4

mokiniai

mokyklos

Ugdymas karjerai – svarbi asmenybės ugdymo dalis, kuri padeda geriau 
pažinti save, ugdo karjeros kompetencijas ir leidžia pasirinkti profesiją, 
atitinkančią nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikius. 

Jonas Petkevičius
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

„Šešėliavimas“ – tai ugdymo karjerai 
programa. Šioje programoje dalyvaujantys 
9–12 kl. mokiniai, lankydamiesi 
verslo įmonėse, valstybės įstaigose, 
nevyriausybinėse organizacijose, 
susipažįsta su karjeros planavimo procesu. 
„Šešėliavimo“ programa padeda 
mokiniams geriau pažinti save, susipažinti 
su skirtingomis profesijomis bei 
sėkmingai siekti savo profesinių tikslų.

Pilotinis programos etapas vyko Kauno 
rajone.

Šešėliavimas mokiniams suteikė savęs pažinimo
laisvę. Šešėliavę mokiniai grįžo su geriausiais įspūdžiais, su iškeltais sau 
tikslais kitiems mokslo metams ir begaliniu noru šešėliauti dar ir dar kartą. 
Mokinių motyvacija ir iniciatyvumas šešėliauti turėtų būti didesni, nes tai – 
būdas patiems pasitikrinti, ar teisingus karjeros tikslus yra išsikėlę, 
sumažinti abejones prieš pasirenkant studijas. Šio projekto ir kiekvienos 
įmonės dėka jauniems žmonėms buvo suteikta galimybė tobulėti ir pažinti 
profesijų pasaulį.

Gintarė Orintienė
mokytoja,
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

Šešėliavimo programa yra geriausias
dalykas, kurį gali suteikti jaunam žmogui,
esančiam karjeros kryžkelėje. Mano
patirtis šioje programoje leido išsigryninti 
norimas studijų programas ir
ateities darbo pozicijas. Susipažinus
su norima veikla iš arčiau ir atsistojus
į tos profesijos atstovo batus, mano
požiūris pasikeitė. Aplankiau tris
skirtingas įmones, kitokias darbo
pozicijas, tai leido suprasti, kokį
darbą norėčiau dirbti ateityje.
Taip išvengiau kulkos mokantis
smagią sritį, bet dirbant
nemėgstamą darbą.

Kamila
programos dalyvė
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EFEKT 
KONFERENCIJA

129
155

mokyklos

mokytojai
Mokytojų konferencija EFEKT – tai dviejų dienų 
konferencija, kurioje mokytojai semiasi naujų 
idėjų ir ruošiasi kurti 
pokytį švietimo sistemoje. Konferencijoje 
diskutuojama apie verslumą, tvarumą, STEM ir 
pasirengimą darbo rinkai.

Daugiau nei 150 mokytojų, mokyklų vadovų 
susirinko į EFEKT 2022 konferenciją paklausyti 
įkvepiančių pranešėjų, kurių pasakojimai tapo 
įrankiais kasdieniame mokytojų gyvenime, 
diskutuoti apie antreprenerystės, finansinio 
raštingumo ugdymą.



33

EKONOMIKA IR 
VERSLUMAS

13199
112

108

mokiniai

mokyklų

mokytojai

Pirmoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos 
pagrindinės mikroekonomikos temos, 
padėsiančios moksleiviams geriau 
orientuotis 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 nuorodos verslo 
pradžiai. Nemažai dėmesio skiriama 
asmeniniams finansams bei vartotojų 
elgsenai. Svarbios temos šioje vadovėlio 
dalyje – investavimo būdai, galimybės, 
rizikos veiksniai ir perspektyvos.

NUOTOLINIAM MOKYMUI(SI)

Sukurta galimybė naudotis vadovėliu „Ekonomika ir verslumas“ 
nuotoliniu būdu. Visi mokymus pabaigę mokytojai gauna 

prisijungimą prie Junior Achievement Mokymosi Platformos 
(JAMP), kurioje patalpinta skaitmeninė medžiaga.

Tai ekonomikos vadovėlis 11–12 klasių 
mokiniams apie ekonomiką ir verslumą. 
Vadovėlyje pateikiama aktuali informacija, 
papildyta skaitiniais, pateikiamos verslo 
sėkmės istorijos, informacija apie 
žymiausius pasaulio ekonomistus, 
nagrinėjimų klausimų istorinės 
perspektyvos bei rinkos naujovės. 
Vadovėlyje gausu kritinį mąstymą ugdančių 
ir susidomėjimą skatinančių užduočių. Jas 
analizuojant, diskutuojant, dirbant 
savarankiškai ir grupėmis teks paieškoti 
papildomos informacijos, pasidomėti 
pasaulio ekonomikoje vykstančiais 
procesais.

Antrojoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos 
pagrindinės makroekonomikos ir 
tarptautinės ekonomikos temos: 
bendrasis vidaus produktas, infliacija 
bei jos priežastys, darbo rinka bei 
nedarbo pasekmės, valstybės vaidmuo 
ekonomikoje, tarptautinė prekyba, valiutų 
kursų pokyčių poveikis šalių ekonomikoms 
bei globalizacijai. Apžvelgiamos 
tarptautinės organizacijos, kurioms 
priklauso Lietuva arba kurios turi poveikį 
Lietuvos verslams ir žmonėms. Vadovėlio 
autoriai yra ilgamečiai Lietuvos Junior 
Achievement bendruomenės nariai ir 
mokytojai: Raimondas Kuodis, Daiva 
Strielkūnienė, Danutė Bareikienė, Inga 
Niuniavaitė, Rasa Juodviršienė.



Pagalba 
Ukrainai

2022 04 12

Partnerių pusryčių metu pristatėme 
„Misija – Ukraina“ siekį. Be to, renginio 
dalyviams pristatėme mokytoją Tatianą, 
kuri nuo pat pirmos dienos pradėjo 
aktyviai dirbti su ukrainiečių 
bendruomenės veiklomis Lietuvoje.

2022 04 24

Kartu su partneriais iš SEB banko surengėme
dirbtuves Ukrainos vaikams iš mokyklos „Gravitacija“, 
kuri, karui prasidėjus, buvo perkelta į Lietuvą. 
Dirbtuvėlių metu vaikai kūrė savo svajonių pinigus, o 
vėliau komandoje buvo keksiukų kepyklėlės vadovai.

Nuo 2022 05

Ukrainiečių vaikų veiklos Panevėžyje. 
Gegužės–rugjūčio mėnesiais buvo 
įgyvendinta 16 užsiėmimų, kurie 
pasiekė daugiau nei 70 moksleivių.
Veiklas remia „Think Human 
Foundation“.

2022 06 27–07 04 

8 dienos įspūdžių! 14–18 metų amžiaus 29 moksleiviai iš Ukmergės 
Antano Smetonos gimanzijos bei Panevėžio Paistrio gimnazijos 
susirinko gilinti savo antreprenerystės žinias. Per 8 dienas moksleiviai 
komandose turėjo sugeneruoti savo verslo idėją, sukurti jai 
prezentaciją ir paskutinę dieną pristatyti verslo komisijai.

Stovykla finansuojama LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
bei „Western Union Foundation“.

2022 08 20–27  

Su mūsų partneriais „Western Union 
Lithuania“ įgyvendinome 7 dienų 
stovyklą 12–ai iš Ukrainos atvykusių
bei 13–ai Lietuvoje jau gyvenančių 
ukrainiečių.
Programos metu moksleiviai gilino savo 
žinias apie antreprenerystę ir verslumą, 
ieškojo atsakymų, kaip matomas 
problemas ir jų sprendimus paversti 
verslo idėjomis. Laisvu metu dalyviai 
susipažino su Vilniumi, jo istorija bei 
paminėjo Ukrainos nepriklausomybės 
dieną.

Nuo karo pradžios kėlėme sau
klausimą – ką galime mes, kaip
organizacija, padaryti Ukrainos

gerovės labui. Kartu su partneriais
pradėjome kampaniją „Misija – Ukraina”,

kuri leido į komandą priimti ukrainietę 
Tatianą, savo gimtojoje šalyje vadovavusią 
nevyriausybinei organizacijai „Start now”, 

rengusiai finansinio raštingumo
bei karjeros ugdymo veiklas.

Šia misija siekiame sukurti ilgalaikę naudą Ukrainos bendruomenės
vaikams ir moterims.  Tikime, kad suteiktos finansinio raštingumo, ekonomikos ir 

antreprenerystės žinios yra tai, ko reikia ateities lyderiams,
kuriantiems demokratišką laisvą valstybę.
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2
Aukštesni mokymosi
rezultatai

Pagrindinis JA programų tikslas yra ugdyti 
mokinių verslumo įgūdžius, suteikiant 
galimybę įsitraukti ir išbandyti verslo veikimo 
procesus. Vertinimas rodo, kad programa 
turi įtakos bendrajam mokinių ugdymui ir 
teigiamiems rezultatams kitose ugdymo 
srityse: matematikos, informacinių technologijų 
pamokose. Ugdomi ir komunikacijos, viešojo 
kalbėjimo gebėjimai.  

1
Išaugusios verslumo 
kompetencijos

Europos Junior Achievement atlikta 
analizė ir vertinimas parodė, kad 90% 
jaunuolių, dalyvaujančių JA 
programose, nurodė bent vieno su 
verslumu susijusio įgūdžio augimą. 
Vidutiniškai mokiniai programų metu 
patobulina tris kompetencijas - 
kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi ir 
rizikų valdymo.  

JA vykdomos programos siekia 
užtikrinti, kad jaunuolių įgyjamos 
kompetencijos ir gebėjimai atitiktų jų 
pačių poreikius, suteikiant galimybę 
jiems įsitraukti ir kontroliuoti 
asmenines verslumo patirtis 
mokymosi procese. 

3
Pozityvus

4 
Aiškesni karjeros tikslai

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 pasitikėjimą 
savimi bei savo karjeros pasirinkimais. 
Bendravimas ir bendra veikla su 
verslo savanoriais leidžia mokiniams 
susipažinti  su  skirtingų industrijų 
veikla iš vidaus, taip praplečiant 
galimas karjeros perspektyvas.

 

                     požiūris 

Dalyvavimas verslumo programose 
skatina mokinių motyvaciją mokytis, 
daugiau mokinių supranta kitų mokomųjų 
dalykų naudą.

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

5
Išaugusios verslumo ambicijos

Mokinių kuriamų mokomųjų 
bendrovių procesas turi įtakos 
jaunuolių suvokimui apie verslą ir 
savarankiškai vykdomą veiklą rinkoje. 
Vertinimas rodo, kad pabaigę JA verslumo 
programas, mokiniai įgyja tam tikrų 
rinkoje reikalingų žinių ir įgūdžių, susijusių 
su verslo kūrimu. Tai suteikia pasitikėjimo 
savimi išmėginti savo jėgas realybėje. 
Mokiniai, dalyvaujantys JA programose, 
dažniau svarsto apie savarankiškai 
vykdomos veiklos ar karjeros verslo srityje 
galimybes.

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

Europos Junior 
Achievement atliko JA 
verslumo ir mokomųjų 
bendrovių programų 
poveikio ir rezultatų 
vertinimą.

6 
Poveikis visuomenei

Ilgalaikis alumnų tinklo tyrimas įvairiose 
šalyse parodė teigiamą JA vykdomų 
programų poveikį dalyvių įsidarbinimo ir 
karjeros galimybėms, ekonominiam augimui 
bei darbo vietų kūrimui. 
Išorinis vertinimas, vykdytas Švedijoje, parodė, kad 
JA Alumnų sugeba rasti darbo vietą vidutiniškai 
per 4 mėnesius po mokyklos baigimo. 
Kontrolinės grupės abiturientai, nedalyvavę JA 
programose, vidutiniškai darbą rasti sugebėdavo 
per 11 mėnesių. Atskiras tyrimas Norvegijoje taip 
pat parodė, kad JA Alumnų gauna 12% aukštesnį  
atlyginimą ir turi 44% didesnę tikimybę užimti 
vadovaujančias pozicijas. 

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



Vladas Lašas 
Antrepreneris, investuotojas, Lietuvos 

Junior Achievement valdybos 
pirmininkas

Mariano Andrade Gonzalez
„Moody's Lietuvoje“ 

direktorius

Rasa Bagdonienė
Komunikacijos ekspertė, 

skaitmeninės rinkodaros agentūros 
partnerė

Rolandas Barysas 
Žurnalistas, verslo 

dienraščio „Verslo žinios“
 vyriausiasis redaktorius

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė 
SEB banko vadovė

Eglė Dovbyšienė 
SEB banko valdybos narė ir 

Mažmeninės bankininkystės 
tarnybos vadovė

Milda Mitkutė 
„Vinted“ įkūrėja

Tautvydas Marčiulaitis 
„Milvas“ fondo valdytojas

Martynas Kandzeras
Antrepreneris,

investuotojas ir verslo vystytojas

Romas Matiukas
„PME CAPITAL“ partneris

Šarūnas Skyrius 
„Superia“ partneris

Živilė Glaveckaitė
„BZN START“ įkūrėja, direktorė

Tomas Moška
„Turing College“ bendraįkūrėjas

Sigitas Stasevičius
„Ogmios centro“ 

valdybos pirmininkas

Justinas Noreika
Vilniaus universiteto fondo direktorius

Andželika Rusteikienė
Direktorė, 

Lietuvos Junior Achievement

Andrius Kontrimavičius 
Antrepreneris, IT įmonės 

„Mediapark“ partneris

Giedrė Čiuladienė
„APB Trinity Jurex“ partnerė

Vaidotas Kalinas
Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjas
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DARNAUS 
VYSTYMOSI 
TIKSLAI 
IR LJA

Švietimas ugdo 
įgūdžius, lavina 
vaizduotę ir atveria 
galimybių pasaulį, leidžia 
kiekvienam iš mūsų prisidėti 
prie progresyvios ir klestinčios 
visuomenės vystymosi. Kaip 
gerovės 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 
bei aplinkai draugiškas darbo vietas. 
Skatindami kurti darbo vietas dar mokyklos 
suole, mes užtikriname, kad kiekvienas 
gautų verslumo ir naujovių teikiamą naudą.

Visuotinių darnaus vystymosi tikslų 
pasieksime tik dirbdami kartu. Tam, kad 
būtų užtikrinta inovatyvių technologijų 
plėtra, sąžininga ir laisva prekyba bei 
patekimas į rinka, ypač besivystančioms 
šalims, reikalingos pasaulinės investicijos 
ir parama. Geresnį pasaulį sukursime tik 
būdami palaikantys, empatiški, išradingi 
ir, svarbiausia, linkę bendradarbiauti.

LJA VALDYBA



STRATEGINIAI POVEIKIO INVESTUOTOJAI

STRATEGINIAI INVESTUOTOJAI

POVEIKIO INVESTUOTOJAI

PARTNERIAI

IT PARTNERIAI

APSKAITOS PARTNERIS

TEISĖS PARTNERIAI

ŽINIASKLAIDOS PARTNERIAI

VERSLO PROCESŲ PARTNERIS

STRATEGINĖS PLĖTROS PARTNERĖ
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