
                  

    

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKOMŲJŲ MOKINIŲ 

BENDROVIŲ MUGĖS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Mokomųjų mokinių bendrovių mugė (toliau - MMB) organizuojama: 

 1.1. įgyvendinant 2010 metais vykdyto projekto „Geriausių patirčių sklaida įgyvendinant 

jaunimo verslumo ugdymo programas“ pagal Norvegijos subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir 

bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir 

Norvegijoje stiprinimas“ įgytas patirtis ir žinias; 

             1.2. atsižvelgus į Klaipėdos miesto aktyviausių ekonomikos mokytojų ir mokinių 

iniciatyvas. 

 

II. TIKSLAS 

 

              2. MMB mugės tikslas - skatinti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

verslumo kompetencijos ugdymą. 

 

III. UŽDAVINIAI 
 

               3. Skatinti MMB Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose steigimą. 

               4. Pristatyti MMB mugėje įsteigtos bendrovės ar mokinių komandos gaminius ar 

paslaugas. 

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

 

                 5.  2017 m. vasario 28 d., Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g.5a). Pradžia 11.00 val.; 

                 6. Registracija: MMB mugės dalyvių registracija vyks iki 2017 m. vasario 22 d. 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro interneto svetainėje www.kmsc.lt . 

 

V. DALYVIAI 

 

                 7. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijų) klasių mokiniai, 

2015-2016 m. m. vykdę (vykdantys) MMB veiklą, bei mokinių komandos, vykdžiusios gamybinę 

ar paslaugų teikimo veiklą. 

 

VI. VERTINIMAS 

                  

            8. MMB mugės dalyvius vertins Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinta Vertinimo komisija ir mugės 

lankytojai.  

 

VII. MOKOMŲJŲ MOKINIŲ BENDROVIŲ MUGĖS VEIKLOS TURINYS 

 

             9. Stendas. Mugės dalyviai paruošia stendą, prie kurio bendrovė susitinka su savo klientais, 

mugės lankytojais ir Vertinimo komisijos nariais. 

             10. Interviu. Mugės metu dalyviai pademonstruoja veiklos metu įgytus asmeninius 

įgūdžius, gebėjimą pritaikyti įgytas žinias ir patirtį, atsako į komisijos bei lankytojų pateiktus 

klausimus, pristato komandinį darbą. 

http://www.kmsc.lt/


             11. Prezentacija mugės dalyviams. Savo veiklą, gaminį, paslaugą pristato kitiems mugės 

dalyviams. 

 

VIII. APDOVANOJIMAS 

 

              12. MMB mugės dalyviai bus apdovanojami diplomais ir prizais.  

 

IX. ORGANIZATORIAI 

 

              13. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento  

Švietimo skyrius, Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų ekonomikos mokytojai, Klaipėdos 

moksleivių saviraiškos centras. 

 

X. PARTNERIAI 

 

               14. Lietuvos Junior Achievement, Klaipėdos kultūros fabrikas ir kiti galimi rėmėjai. 

 

 

_______________________ 


