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Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai 

Kviečiame dalyvauti projekte  

Lietuvos Junior Achievement nori padėkoti už ilgametį bendradarbiavimą, įgyvendinant praktinio verslumo 

ugdymo programą „AcceleratorX“ jūsų mokykloje. Veikdami kartu galime sudaryti sąlygas moksleiviams 

lavinti verslumo įgūdžius praktinės veiklos metu, realizuoti savo verslo idėjas, kuriant mokomąsias mokinių  

bendroves. 

Siekiant įgyvendinti „AcceleratorX“ programą platesniu mastu, verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli 

Lietuva“ ir jaunimo verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“  kviečia Lietuvos mokyklas 

dalyvauti projekte  „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. 

mokiniams)”. Projekte kviečiame dalyvauti naujas mokyklas, kuriose nėra vykdoma praktinio verslumo 

ugdymo programa, ir ekspertines mokyklas, kuriose ši programa yra sėkmingai vykdoma jau keletą metų.   

Vertindami  mokytojos Ritos Česonienės ilgametę patirtį ir ekspertiškumą įgyvendinant verslumo ugdymo 

programą „AcceleratorX“, kviečiame Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją dalyvauti projekte 

ekspertinės mokyklos statusu ir 2021/2022 m.m. įgyvendinti  „AcceleratorX“ programą ekonomikos ir 

verslumo pamokų metu ir/arba skirti 1-2 neformaliojo ugdymo valandas per savaitę programos 

įgyvendinimui. Sutikus dalyvauti projekte, 2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. mokytoja Rita Česonienė 

įgyvendintų „AcceleratorX“ programą 9-12 klasių mokiniams, skatintų moksleivius steigti mokomąsias 

mokinių bendroves,  konsultuotų mokinių bendrovių steigimo ir valdymo klausimais, įtrauktų mokyklos 

moksleivius į Lietuvos Junior Achievement organizuojamą verslumo ir inovacijų stovyklą, susitikimą verslo 

modeliams pažinti, eXpo renginius. Siekiant užtikrinti „AcceleratorX“ programos kokybę  pirmą kartą 

programoje dalyvaujančiose mokyklose,  mokytoja taip pat teiktų konsultacijas naujos mokyklos 

moksleiviams, kurie vykdys mokomųjų bendrovių veiklą (planuojama organizuoti vieną nuotolinį susitikimą 

konsultacijoms). Vertindami mokytojos Ritos Česonienės kompetencijas ir patirtį įgyvendinant 

„AcceleratorX“ programą bei norėdami paskatinti įgyvendinti programą, skiriant jai daugiau dėmesio 2021 

m. rugsėjo-gruodžio mėn., sudarysime su mokytoja-eksperte darbo arba paslaugų sutartį „AcceleratorX“ 

programos įgyvendinimui šiuo laikotarpiu. Detalesnė informacija apie programos įgyvendinimą, ekspertinių 

mokyklų ir mokytojų-ekspertų įsitraukimą, palaikymą įgyvendinant veiklas, pristatėme 2021-05-04 Lietuvos 

Junior Achievement ir mokytojų-ekspertų susitikimo metu, taip pat išsiuntėme susitikimo įrašą ir informaciją 

(skaidres) mokytojams-ekspertams el.paštu.  

Atsižvelgus į jūsų ilgametę patirtį įgyvendinant „AcceleratorX“ programą, manome, kad įsitikinote šios 

programos naudingumu ir tikėtina planuoja ją tęsti 2021/2022 m.m. Tad kviečiame Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnaziją ir Ritą Česonienę dalyvauti projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos 

įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)” ekspertinės mokyklos statusu. Lauksime jūsų 

raštiško sutikimo dalyvauti projekte iki 2021 m. gegužės 17 d. el.paštu indre@lja.lt  

Kilus klausimams, prašome kreiptis į projekto vadovę Loretą Eimontaitę el.paštu loreta@lja.lt arba tel. +370 

656 72575. 

PRIDEDAMA: 

• Priedas Nr. 1. Mokyklos sutikimo dalyvauti projekte pavyzdys. 
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