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MES padedame mokiniams dar mokyklos suole atpažinti savo profesinį kelią,  
                                                                       per praktinį patyrimą ugdydami juose etiško verslumo dvasią ir atsakomybę už  
                     savo gyvenimo gerovę. 

MŪSŲ VERTYBĖS: 
 Tikėjimas beribiu jaunų žmonių potencialu.  

 Tikėjimas bendradarbiavimo ir partnerystės galia. 

 Aistra tam, ką darome, ir kaip tai darome. 

 Pagarba asmens gabumams, kūrybiškumui ir svajonėms. 

 Tikėjimas praktinio patyrimo svarba ugdant ir motyvuojant. 

 Įsipareigojimas ekonomikos ir verslumo principams. 
 

 

 

KVIETIMAS Į EKONOMIKOS IR VERSLUMO MOKYTOJŲ PARENGIMO 
SEMINARĄ  

 

TURINČIUS BET KOKIĄ SPECIALYBĘ MOKYTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI 5 DIENŲ EKONOMIKOS IR 
VERSLUMO MOKYTOJŲ PARENGIMO SEMINARE! 

 

 PO SEMINARO: 
- Gaunate „Lietuvos Junior Achievement“ 

(LJA) pažymėjimą ir tampate ne tik LJA 
tinklo, bet ir EKONOMIKOS IR 
VERSLUMO mokytoju 

- Jums iškart atsiveria galimybė dirbti ne 
tik savo įgytos specialybės, bet ir 
ekonomikos mokytoju (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr.V-
774 2 priedas), kuriam užskaitoma 
turima kvalifikacija 

- Jau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. galite 
dirbti ekonomikos ir verslumo 
mokytoju bet kurioje Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokykloje 

- Jums suteikiama galimybė dirbti su 
visomis LJA programomis 

- Jūsų mokiniai galės vykdyti mokomųjų 
mokinių bendrovės (MMB) veiklą. MMB 
yra viena iš labiausiai Europos 

komisijos rekomenduojamų programų.  
- Jūs ir Jūsų mokiniai kviečiami į 

tarptautinius ir Lietuvos JA renginius: 
varžybas, muges, stovyklas, susitikimus 
su verslininkais ir įdomiais žmonėmis. 

-  

  SEMINARO DATA: 
- 2018 m. rugpjūčio 27-29 d. (Vilnius) 
- 2018 m. rugpjūčio 30 d. (nuotoliniu būdu) 
- 2018 m. rugsėjo 10 d. (Vilnius) 

 

 SEMINARO VIETA: 
- 2018-08-(27-29), EK atstovybė Lietuvoje, 

Vilnius 
- 2018-09-10, SEB Inovacijų bazė, Vilnius 

 

 SEMINARO DALYVIAI: 
- Bet kurio dalyko mokytojai 
- 10-25 dalyvių grupė 

 

 SEMINARO kaina: 
- 5 dienų seminaro kaina – 200 eurų. 
- Seminarai yra akredituoti ir gali būti 

apmokami iš mokinio krepšelio lėšų. 
- Į kainą įeina visos su seminaru susijusios 

išlaidos, išskyrus atvykimą/išvykimą. 
 

 REGISTRACIJA: 
- Adresu: 

https://goo.gl/forms/11Hq4gvTWUFkiAVK2 
- Registruotis iki rugpjūčio 15 d. 

 

KONTAKTAI, IŠKILUS KLAUSIMAMS: 
 Jūratė Raudoniūtė, LJA projektų vadovė, tel.: 8-650-64466, el. paštas: jurate@lja.lt 

 

DAUGIAU APIE „LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“, JOS VEIKLĄ IR PROGRAMAS: 
 Internete adresu www.lja.lt  

 

http://www.lja.lt/
https://goo.gl/forms/11Hq4gvTWUFkiAVK2
http://www.lja.lt/

