
VERSLUMO ir
LYDERYSTĖS akademija

liepos 21 - rugpjūčio 23 d.

NIUJORKE, JAV, PAČIAME MANHETENO CENTRE
Jeigu jūsų jaunuolis tiesiog sutvertas būti lyderiu, ši programa skirta jam! Joje moksleiviai spręs
verslo problemas ir kurs strategijas kartu su bendraklasiais iš viso pasaulio. Kiekvieną savaitę
jaunuoliai vyks į Manheteną, kur dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse su sėkmingų verslų vadovais.  

10 ak. val. inovatyvių bendrinės
anglų kalbos pamokų, ir 10 ak. val. 
pamokų anglų kalba, kuriose
pagrindinis dėmesys bus
skiriamas įvairioms verslumo
ir lyderystės temoms arba
pasirinktoms temoms.

Rytinė išvyka arba praktinis
užsiėmimas per savaitę.   

Pusdienio ekskursijos arba
įvairios veiklos per savaitę

Visos dienos išvyka per savaitę.

Moksleivių dydžio grupės.

ŠIEK TIEK SKAIČIŲ

APGYVENDINIMAS
 Apgyvendinimas moderniose 

rezidencijose, pačiame Manheteno 
centre.

 Nuo rezidencijos iki mokymų centro 
kelionė metro truks vos 10 minučių.

 Dviviečiai kambariai su visais 
patogumais ir wi-fi

 Sporto salė, valgykla, skalbykla ir bendro 
naudojimo svetainė, skaitykla.

STOVYKLOS PATALPOS

 Pamokos vyksta Rennert New York 
pačiame Manheteno centre

 Kompiuterių klasė.

 Moksleivių laisvalaikio salė.

MAITINIMAS
 19 maitinimų per savaitę (po tris 

maitinimus pirmadieniais - 
penktadieniais ir po du - savaitgaliais).

 Pusryčiai ir pietūs pateikiami kavinėje prie 
mokyklos.

 Vakarieniaujama įvairiuose puikios 
reputacijos Niujorko restoranuose ir 
kavinėse.

Stovykla su lydinčiu asmeniu
ir grupe iš Lietuvos

KAINA: 3400 EUR/ 2 sav.



Verslumo ir lyderystės akademija - kas tai? Tai akademinė ir 
profesinė mokymų programa, kurioje gali dalyvauti angliškai kalbantys 
jaunuoliai iš viso pasaulio. Akademijoje tobulinsite savo anglų kalbos 
žinias ir ugdysite verslumo, lyderystės ir inovacijų sritims reikalingas 
kompetencijas. Programa yra skirta tiems, kurie nori atnešti į verslo 
pasaulį inovacijas, išmokti valdyti socialines situacijas ir tobulinti savo 
lyderystės gebėjimus.

Ko mokysimės?

Entreprenerytės Verslo įkūrimo Tvarumo

Organizacijos teorijos Sociopolitinės ekonomikos Inovatyvumo

Kitos veiklos ir ekskursijos

Ekskursijos: Empire State Building, Times Square, Top of the Rock, 
Broadway Show, Statue of Liberty.

Kassavaitinės išvykospo lankytinas vietas: Brooklyn Bridge, Coney 
Island, Fifth Avenue, Central Park.

Ne tik verslumas ir lyderystė!!

Stovykloje galite rinktis ir kitas programas vietoje verslumo ir lyderystės, 
pzv.: drabužių dizainą (Fashion), pasirengimą universitetui (University 
Bound), teatrą (Broadway and Performance Arts), šokius.

PAVYZDINĖ SAVAITĖS PROGRAMA (GALI KEISTIS)
PIRMADIENIS   ANTRADIENIS   TREČIADIENIS   KETVIRTADIENIS   PENKTADIENIS   ŠEŠTADIENIS   SEKMADIENIS
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