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13:40–14:00 Pranešimas. Gamtos mokslai + 
antreprenerystė: ar įmanomas „sprogimas“ švietime?
Ernestas Kalabuckas, pirmosios lietuviškos kosmoso 
technologijų įmonės „NanoAvionics“ technologijų vadovas

14:00–14:20 Pranešimas. O kur vertybės? Antreprenerio 
požiūris: etiškas ir socialiai atsakingas verslas
Mantas Mikuckas, pirmojo lietuviško „vienaragio“ „Vinted“ 
bendraįkūrėjas ir vykdantysis direktorius

14:20–14:40 „Design Thinking“ dirbtuvės
Vilija Džiovėnaitė, Projektų vadovė SEB banko Baltijos 
šalių projektų valdymo komandoje, „Dizaino mąstymo“ 
metodikos praktikė ir fasilitatorė

#ŠvietimoBendruomenei

Jaunimą pakrausime pasitikėjimu atkakliai siekti savo 
svajonių – net ir sudėtingoje, COVID-19 pandemijos 
paveiktoje rinkoje. LIVE su socialinių tinklų influenceriais 
vasario 18 d. nuo 12:00 iki 14:00 val. žiūrėkite „Lietuvos 
Junior Achievement“ „Instagram“ puslapyje 
@jauniejiantrepreneriai! 
Gyvas transliacijas ves ir pašnekovus kalbins laidų vedėja, 
buvusi krepšininkė Dalia Belickaitė!

12:00–12:20 LIVE kartu su Deividu Jaroška, lietuviškos 
elektroninės muzikos kompozitoriumi, gyvos muzikos 
atlikėju

12:25–12:45 LIVE kartu su Martynu Stankaičiu, mados 
fotografu, dirbančiu su didžiausiais Lietuvos 
influenceriais, atlikėjais, prekės ženklais

12:50–13:10 LIVE kartu su Dariumi Kniūkšta, žaidimų 
entuziastu, švietimo antrepreneriu, turinio kūrėju 
„YouTube“, žaidimų programuotoju ir fantastinių pasaulių 
kalviu

13:15–13:35 LIVE kartu su Simona Cymbaliukaite, turinio 
apie ekologiją, veganizmą, tvarią madą, verslumą, 
produktyvumą kūrėja „Instagram“ ir „YouTube“

13:40–14:00 LIVE kartu su Paul de Miko, socialinių tinklų 
žvaigžde, turinio kūrėju „YouTube“

NACIONALINĖ GALIMYBIŲ DIENA 
ANTREPRENERYSTĖS FESTIVALIS

#Jaunimui

Švietimo bendruomenei atskleisime gaivų, ambicingą ir 
nestandartinį būdą pažvelgti į ugdymą! Pranešimus 
vasario 18 d. nuo 10:00 iki 15:00 val. žiūrėkite tiesioginėje 
transliacijoje „Lietuvos Junior Achievement“ „Facebook“ 
puslapyje, „YouTube“ kanale ir DELFI.TV!

10:00–10:15 Skelbiame Nacionalinę galimybių dieną ir 
atidarome antreprenerystės festivalį!

10:15–10:55 Larry C. Farrell knygos „Antreprenerio požiūris“ 
pristatymas ir diskusija. Antreprenerio požiūris: kaip jį 
ugdyti Lietuvos visuomenėje?
Dalyviai: Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministrė; Vladas Lašas, 
bendrovės „Skubios siuntos“ įkūrėjas, „Lietuvos Junior 
Achievement“ Valdybos pirmininkas; Eglė Dovbyšienė, 
SEB banko Rytų regiono filialo valdytoja; Linas 
Sabaliauskas, „TRINITI JUREX“ advokatas, partneris. 
Diskusijos moderatorė Andželika Rusteikienė, jaunimo 
antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo 
organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė

11:00–11:30 Pranešimas. Pandemijos ekonomika: 
kiekvienas jaučiamės ekonomikos dalimi
Ingrida Šimonytė, Lietuvos Respublikos Ministrė 
Pirmininkė

11:30–12:00 Pranešimas. Antreprenerystė Lietuvos 
istorijoje. Ką papasakoti mokiniams?
Alfredas Bumblauskas, istorijos profesorius

12:00–12:20 Pertrauka!

12:20–12:40 Pranešimas. Future Skills: How To Embrace 
Paradox
Kristina Dryža, viena įtakingiausių pasaulio futurologių ir 
verslo konsultančių

12:40–13:00 Pranešimas. Matematika ir antreprenerystė, 
kodėl ne?!
Kunigunda Zubytė, metodikų novatorė, matematikos, 
ekonomikos ir verslumo mokytoja

13:00–13:20 Pranešimas. Antreprenerystė ir menas. Jokiu 
būdu!
Dalia Ibelhauptaitė, teatro ir operos režisierė bei 
prodiuserė

13:20–13:40 Pranešimas. EdTech – informacinių 
technologijų ir antreprenerystės integracija
Danielius Stasiulis, inovatyvios internetinio mokymosi 
platformos „BitDegree“ bendraįkūrėjas ir direktorius

 

       


