NORI SUŽINOTI APIE POLITIKĄ IŠ PIRMŲ LŪPŲ ?
Esi drąsus, kūrybingas, vertinantis komandinį darbą bei įdomų laisvalaikį moksleivis? Jeigu taip –
registruokis į Jaunojo politiko akademiją.

NORĖTUM ŽINOTI, KAS YRA LYDERIS, KUO JIS SKIRIASI NUO VADOVO, KAS YRA LYDERYSTĖ IR
KOKIŲ SAVYBIŲ REIKIA IR KAIP JAS ĮGYTI, KAD TAPTUM LYDERIU?
Tuomet Lyderystės akademija kaip tik Tau!

Jaunojo politiko akademija (JPA) - Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto,
Politikos mokslų instituto akademinė ir pilietinė iniciatyva skirta 10/11 – 12 klasių moksleiviams,
norintiems gilinti ir plėtoti politikos mokslų teorines bei praktines žinias.
JPA galėsi:
-

Planuojamos temos 2013-2014 metams:

susipažinti su politikos tikrove iš pirmų lūpų

-

aktyviai leisti laisvalaikį

-

atrasti naujų bičiulių ir minčių

-

dirbti savarankiškai ir komandoje

-

apsispręsti, ar politikos mokslai ir politika Tau „prie širdies“?

Akademijos lektoriai – profesionalai, gerai žinomi įvairių politikos sričių ekspertai, mokslininkai ir
praktikai.
2013-2014 m. JPA globėjas LR Seimo narys – Liutauras Kazlavickas
Akademijos užsiėmimai - nemokami.
Paskubėk, registracija vyksta iki 2013 m. spalio 18 d. el.paštu: jpa@mruni.eu
Norintys tapti Lyderystės akademijos nariais kviečiami užsiregistruoti

A KTYVIAUSIEMS MOKSLEIVIAMS IŠDUOSIME A KADEMIJOS BAIGIMO DIPLOMUS
Daugiau informacijos apie JPA rasi tinklapyje http://jpa.mruni.eu/
Facebooke http://www.facebook.com/JPAkademija

el. paštu vi@mruni.eu iki š. m. spalio 18 d.
Akademijos užsiėmimai yra praktinio pobūdžio ir vyksta kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį
Mykolo Romerio universitete, Vilniuje.
Lyderystės akademija (LA) - tai Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto mokykla,
kuri veikia jau 7 mokslo metus ir yra skirta moksleiviams išugdyti savybes, reikalingas būsimiesiems
visuomenės lyderiams. Pradėjusi veikti 2007 m., Akademija greitai tapo populiari tiek moksleivių, tiek
studentų tarpe. Šiais naujais 2013-2014 mokslo metais Lyderystės akademija laukia naujų narių, kurie
įgis naujų žinių, sužinos daug jiems dar negirdėtų dalykų, patys bandys praktiškai pritaikyti teorines
žinias.
AKTYVIAUSI LA NARIAI GAUS PAŽYMĖJIMUS, LIUDIJANČIUS, JOG JIE YRA IŠKLAUSĘ LA PASKAITŲ KURSĄ
Daugiau informacijos apie LA rasi tinklapyje
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/akademijos_moksleivi
ams/lyderystes_akademija/;
Facebooke >> MRU Lyderystės akademija

