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•  „Junior Achievement“ – pasaulinis tinklas, veikiantis per 120 šalių visame 

pasaulyje, 1919 metais kelių verslininkų iniciatyva įkurtas JAV. 

•   Lietuvoje pirmoji  „Junior Achievement“ mokinių mokomoji bendrovė 

buvo įkurta 1993 metais. Ši mokinių bendrovių kūrimo programa prieš 

kelis metus įgavo naują veidą – „ AcceleratorX“. 

 



•   LJA programos kasmet pasiekia per 20 000 moksleivių iš daugiau nei 

400 mokyklų Lietuvoje, o praktines patirtis moksleiviai įgyja kasmet 

sukuriamose daugiau nei 250 jaunųjų bendrovių. 

 

•    Siekiant įgyvendinti „AcceleratorX“ programą platesniu mastu, VšĮ 

„Versli Lietuva“ ir jaunimo verslumo ugdymo programa „Lietuvos Junior 

Achievement“ nuo 2021 m. sausio 1 d. pakvietė Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnaziją dalyvauti projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos 

įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)“ ekspertinės 

mokyklos statusu. 



 

Įkurti jaunąsias bendroves mokinius  

suvienija bendras tikslas: 
• suprasti verslą ir ekonomiką, ugdyti savo lyderystės ir 

bendradarbiavimo savybes, inovatyvumą bei verslumą. 

 



   „AcceleratorX“ programa leidžia steigti mokinių jaunąsias bendroves 

kuriant  realų verslą, kurį valdydami mokiniai taiko mokykloje įgytas žinias, 

mokosi panaudoti savo talentus ir gebėjimus valdant savo bendrovę nuo 

įkūrimo pradžios iki jos uždarymo. Pradinis kapitalas gaunamas už išplatintas 

akcijas, kurias atsiunčia LJA. 



Verslumo ir inovacijų stovykla „Challenge the 

Challenge 2021“ 

Dalyvavo 10 komandų (45 moksleiviai) 



AcceleratorX klasė 

• Susitikimas su LJA direktore Andželika Rusteikiene ir Vilniaus verslo 

kolegijos dėstytoja - koučere Loreta Pivoriūnaite, bei „Bzn start“ žinių 

centro Lietuvos verslui įkūrėja, verslo plėtros stratege Dr. Živile 

Glaveckaite.  

• Moksleiviai mokėsi komandinio darbo principų bei verslo modelių 

pažinimo. 



Jaunosios bendrovės Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijoje 

 
• Per 11 metų gimnazijoje buvo įkurtos 26 moksleivių bendrovės su 

skirtingomis idėjomis. Praktinio verslumo mokėsi 134 moksleiviai.  

• Šiais mokslo metais jau įkurta 10 Jaunųjų  bendrovių. Dirba 42 

gimnazistai. 

 



Idėjų generavimas panaudojant gimnazijos įrangą 

• JB „Spektrum“ naudojosi mokyklos krosnimi, kuri įkaista iki 800°C 

karščio. Bendrovės verslo misija buvo prisidėti prie gamtos išsaugojimo 

naudojant nebereikalingą spalvotą stiklą. 

 



Idėjų generavimas panaudojant gimnazijos įrangą 

• JB „MonKey“ ir JB „ETEC“ naudojosi mokyklos 3D spausdintuvu, kuris 

produktus padarė ne tik daug inovatyvesnius ir tikslesnius, bet ir ženkliai 

palengvino gamybą. 



Reklaminis staliukas 

• Reklaminis staliukas pirktas panaudojant projekto, „Mokinių ugdymosi 

pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, lėšas. 



Idėjų generavimas panaudojant gimnazijos įrangą 

• JB „PinnaColor“ naudojosi elektrine orkaite, kurioje kaitino modelinu 

dekoruotus gaminius. 

 



Idėjų generavimas panaudojant gimnazijos įrangą 

• JB „Wuzzle“ gamindami savo produktus naudojosi mokyklos medienos 

apdirbimo staklėmis. 

 



Gimnazijos muziejaus surinktos medžiagos 

panaudojamas 

• Sukaupta informacija gimnazijos muziejuje pravertė ne vienai JB. 

 



Verslumo Įgūdžių Pasas (ESP) 

• Verslumo Įgūdžių Pasas (Entrepreneurial skills pass) yra tarptautinė 

kvalifikacija, kuri patvirtina, kad moksleiviai (15-19 metų), kurie įgavo 

verslumo patirties, turi būtinų žinių, įgūdžių ir kompetencijos pradėti 

verslui ar sėkmingai gauti darbą. 

•    ESP sudaro trys pagrindiniai elementai: 

-        Praktinė verslumo patirtis (1 mokslo metų darbas  įkūrus Jaunąją 

Bendrovę), 

-        Verslumo kompetencijų vertinimas ( atliekamas įsivertinimo testas 

Jaunosios Bendrovės veiklos pabaigoje), 

-        Verslo, ekonomikos ir finansinių žinių patikra (1 valandos 

internetinis egzaminas). 

•    ESP egzamine yra 24 klausimai, už kuriuos galima gauti 28 taškus. 

Minimalus taškų skaičius norint išlaikyti yra 19 taškų. 

•   Per tris praėjusius mokslo metus ESP egzaminą išlaikė 34 

moksleiviai. 

 





Apibendrinimas 

• Jaunosios bendrovės, pasinaudodamos gimnazijos įranga bei savo 

sukauptais įgūdžiais, kūrė įvairius, inovatyvius bei funkcionalius 

produktus.  

• Iš projekto, „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės 

krepšelį“, lėšų galėjome įsigyti reikalingų kanceliarinių prekių, viešinti 

bendrovių veiklas, dalyvauti įvairiuose konkursuose. 

 



•  Žinias gilinti padėjo verslo plano kūrimas, marketingo strategijos, pirkėjų 

lūkesčiai. Mokiniai panaudojo rinkos tyrimus, informacines technologijas, 

kūrė elektronines parduotuves.  



• Glaudus bendrovės narių tarpusavio ryšys leido tinkamai pasiskirstyti 

atsakomybėmis, atsižvelgiant į patirtį, užimtumą bei norą patobulėti tam 

tikroje srityje. 



• Mokiniai susiranda naujų draugų, gauna vertingų patirčių, rekomendacijų ir 

taip lavina savo verslumo kompetencijas bei lyderystės įgūdžius. 
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