KVIETIMAS
2019-05-27
Všį „Lietuvos Junior Achievement“ palaikoma LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuoja
praktinio verslumo ugdymo klasterio steigimą, kuris būtų „Junior Achievement Europos“ inicijuoto ir
Europos Komisijos patvirtinto verslumo ugdymo klasterio tinklo dalis (www.ee-hub.com), ir kviečia
institucijas ir verslo asocijuotas struktūras, kurioms rūpi verslumo ugdymas Lietuvoje, prisidėti prie
šios iniciatyvos.
Verslumo ugdymo klasteris yra specializuotas tinklas, jungiantis šalies valstybės įstaigų, verslo
asocijuotų struktūrų, įmonių, ne pelno siekiančių organizacijų, mokslo ir švietimo įstaigų atstovus,
kurio tikslas didinti verslumo ugdymo praktiką Lietuvoje, jo kokybę ir poveikį. Verslumo ugdymo
klasteris, kartu su Lietuvos Junior Achievement siekia, kad kiekvienas jaunuolis turėtų turėti bent
vieną praktinę 100 valandų verslumo patirtį ir verslumo bei finansinio raštingumo pagrindus prieš
baigiant mokyklą.
Kviečiame birželio 4 d. atvykti į renginį, kurio metu bus įsteigtas atviras verslumo ugdymo klasteris
ir pristatytas Junior Achievement Europos atliktas 27 mėnesių tyrimas apie verslumo ugdymo
poveikį mokiniams, mokyklos bendruomenei ir visuomenei. Renginio metu pranešimą skaitys ir
Junior Achievement Worldwide partneris, antreprenerystės tyrėjas, knygų autorius apmokęs
daugiau nei 6 000 000 žmonių Larry Farrell. Šio autoriaus knyga „Verslus požiūris“ bus išleista
Lietuvoje šių metų rudenį.
Renginio programa:

13.30 - 14.00

Registracija ir pasitikimo kava

14.00 - 14.10

Sveikinimo žodis,
Algirdas Monkevičius, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras
Vladas Lašas, Lietuvos Junior Achievement valdybos pirmininkas

14.10 - 15.00

Praktinis verslumo ugdymas - poveikio tyrimo pristatymas, Jarle Tømmerbakke,
Junior Achievement Europa

15.00 - 15.30

Verslus požiūris - globali patirtis, Larry Farrell, knygos „Verslus požiūris“ autorius,
Junior Achievement Worldwide programų autorius, partneris

15.30 - 15.40

Nacionalinio praktinio verslumo ugdymo klasterio steigimas
(http://www.ee-hub.eu/)

15.40 - 16.00

Neformalus bendravimas

Maloniai kviečiame tapti verslumo ugdymo klasterio dalimi.
Daugiau informacijos suteiks:
Andželika Rusteikienė
Mob. +37062457394
El. p. andzelika@lja.lt
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Kas yra praktinio verslumo ugdymo klasteris?
Ekspertų tinklas:
Jungiame skirtingas suinteresuotas šalis verslumo ugdymui Lietuvoje ir Europoje
(verslus, valstybines įstaigas, švietimo įstaigas, NVO).

Tyrimai ir žinios:
Stebime pažangą ir pagrindinius politikos formavimo pokyčius Lietuvoje ir Europoje,
atliekame mokslinius tyrimus () ir skelbiame jų rezultatus, kuriuos naudojame veiklos
gerinimui. Apibendriname tinklo sukauptą patirtį ir teikiame pasiūlymus, kaip gerinti
jaunuolių verslumo ugdymo programas.
Mokymai ir paslaugos:
Organizuojame profesinio orientavimo ir verslumo ugdymo mokymus, seminarus ir
darbines sesijas, kurių metu suteikiame prieigą prie turinio ir praktinės patirties bei
įrankių, priemonių ir atitinkamų iniciatyvų. Siekiame, kad ateityje mūsų sukaupta patirtis
taptų viena iš sudėtinių bendrojo lavinimo ugdymo programos dalių.

Viešinimas ir politikos formavimas:
Esame verslumo ugdymo Lietuvoje praktikai, dirbame, advokacijos, politikos formavimo
srityje, dalyvaujame vietos ir tarptautinėse partnerystėse, konsultacijose,
rekomendacijų ir mokymo programų ruošime, susijusiuose susitikimuose ir renginiuose.

Kodėl verslumo ugdymas yra reikalingas?
40 proc. įmonių visoje Europoje susiduria su sunkumais ieškant darbuotojų su tinkamais įgūdžiais.
Mokiniai įgiję praktinės verslumo patirties mokykloje, yra 50 proc. labiau linkę pradėti savo verslą.
75 % mokytojų pritaria, kad verslumo ugdymas yra svarbus.
Šaltinis: Junior Achievement Europa, ICEE tyrimai
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