
LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT 
PRELIMINARUS EDUKACINIŲ PATIRČIŲ KALENDORIUS

 2021-2022 M. M.

Programa Renginiai Atsakingas Preliminari data

MOKYMAI
Mokymai naujiems mokytojams indre@lja.lt 2021 m. rugjūčio 18-20 d.
Mokymai ekspertams indre@lja.lt 2021 m. rugjūčio 20-21 d.
Verslo mentorių parengimas indre@lja.lt 2021 m. rugsėjo mėn.

9-12 KLASĖS

PASIRENGIMAS 
STEIGTI JAUNĄJĄ 

BENDROVĘ

accelerator_x | Challenge the Challenge bootcamp*

rasa@lja.lt

2021 m. rugsėjo 17 d.
accelerator_x | Challenge the Challenge bootcamp* 2021 m. rugsėjo 24 d.
accelerator_x | Challenge the Challenge bootcamp* 2021 m. spalio 1 d.
accelerator_x | Challenge the Challenge bootcamp* 2021 m. spalio 15 d.
Youth Empowered karjeros renginys*
powered by Coca-Cola HBC Lietuva 2021 m. spalio 8 d.

*numatomas įgyvendinimas internetu

TITAN VERSLO 
ČEMPIONATAS

TITAN verslo čempionatas mokiniams. Čempionatą sudaro 
dvi dalys:

projektai@lja.lt

Registracija: 2021 m. gruodžio pr. – 2022 m. sausio 15 d. 
Čempionatas: iki 2022 m. vasario vid.
Verslo užduotis
Finalinis renginys: 2022 d. kovo 23 d.

TITAN verslo čempionatas 2021
Verslo užduotis

accelerator_x

Jaunųjų bendrovių registracija
rasa@lja.lt

2021 m. rugsėjo 6 d. – 2022 m. kovo 15 d.**
**Projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. 
mokiniams)“ dalyvaujančioms mokykloms – iki 2021 m. gruodžio mėn.

Jaunųjų bendrovių veiklos uždarymas iki 2022 m. birželio mėn. pabaigos
Verslumo įgūdžių pasas (VĮP):
Įsivertinimo testas rasa@lja.lt

it@lja.lt
2022 m. kovo 16 d. – gegužės 6 d.

Egzaminas 2022 m. gegužės 9 d. – birželio 30 d. 

Susipažinimas su skirtingais verslo modeliais daiva@lja.lt 2021 m. spalio – lapkričio mėn. (projekto mokykloms)
2022 m. sausio – kovo mėn.

Verslo idėjų (Pitch) diena mokykloje – iniciatyva 
mokykloms 
Kalėdinė eXpo – accelerator_x-mas

rasa@lja.lt
2021 m. gruodžio 11 d. (gruodžio 18 d.)

AcceleratorX akcijų birža***
*** bus patikslinta sausio mėn.

2022 m. sausio 31 d. – vasario 4 d.

Regioninės eXpo* 
Dzūkijos regionio eXpo

rasa@lja.lt

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją (bus tikslinama sausio mėn.):
a) eXpo vyks gyvai 2022 m. balandžio pab. – gegužės pr. 
b) eXpo vyks virtualiai 2022 m. balandžio 4-15 d.

Kauno regiono eXpo
Klaipėdos regiono eXpo
Ukmergės regiono eXpo
Panevėžio regiono eXpo
Šiaulių regiono eXpo
Vilniaus regiono eXpo
Nacionalinė eXpo | accelerator_x finalas 2022 m. gegužės pab.– birželio vid. (gyvai Vilniuje)
Company of the Year Competition 2022 | Europos jaunųjų 
bendrovių finalas
Talinas, Estija

2022 m. liepos mėn.

LJA konsultacijos bendrovių veiklos klausimais rasa@lja.lt
rugsėjo 6 d. – spalio 16 d. kiekvieną ketvirtadienį 15.00-16.00 val. per Zoom
nuo spalio 29 d. kiekvieną penktadienį 15.00-16.00 val. per Zoom
Nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/3284704832 

* Edukacinių patirčių įgyvendinimas ir formatas – internetu

1-8 KLASĖS

AcceleratorX JUNIOR
Inovacijų stovykla (5-8 klasės)

jurate@lja.lt

2021 m. spalio – lapkričio mėn.
eXpo 2021 m. gruodis
eXpo 2022 m. balandis

MANO BENDRUOMENĖ
Pradinių klasių finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo 
konkursas 2022 m. balandis – gegužėAŠ PATS

DAUGIAU NEI PINIGAI

KITA

Western Union mokymai mergaitėms projektai@lja.lt 2021 m. rugsėjo mėn.

MOKYTOJAMS

EFEKT mokytojų konferencija

jurate@lja.lt

2022 m. birželio mėn.
„Metų ekonomikos mokytojo“ apdovanojimai 2022 m. balandžio mėn.
Nacionalinė galimybių diena. Antreprenerystės festivalis 2021 m. vasario 18 d. 
Finansinio raštingumo konferencija (pradinių klasių) 2022 m. birželis
Mokytojų vasaros antreprenerystės akademija 2022 m. rugpjūčio mėn. 

PARTNERIŲ RENGINIAI
Nacionalinis ekonomikos egzaminas
Lietuvos bankų asociacijos pinigų viktorina projektai@lja.lt 2021 m. kovo 3 d.

KARJEROS 
ORIENTAVIMAS JA Šešėliavimas Kauno rajone indre@lja.lt 2021 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Atkreipiame dėmesį! Detalią informaciją apie renginius ir įgyvendinamus projektus siųsime el. paštu, datos gali kisti.


