Junior Peak Time 2011
Starptautiskas biznesa sacensības vidusskolēniem
Junior Peak Time ir vidusskolēnu biznesa sacensības, kuru mērķis ir apvienot biznesā un
ekonomikā ieinteresētus vidusskolēnus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Konkurss sniedz
iespēju Baltijas valstu skolēniem savstarpēji sacensties, izmantojot un pierādot spēju patstāvīgi
pieņemt lēmumus, pārbaudot analītiskās domāšanas prasmes un pielietojot datu apstrādes un
angļu valodas iemaņas.
Pagājušajā gadā uz konkursa pirmo kārtu pieteicās vairāk nekā 800 skolēnu. Finālsacensībās
Rīgā piedalījās 40 talantīgākie un spējīgākie jaunieši, kas bija sevi pierādījuši, veiksmīgi
atrisinot pirmās kārtas uzdevumus. Jaunieši piedalījās izglītojošās vieslekcijās, strādāja darba
grupās, iepazīstot cits citu un iegūstot jaunus, vērtīgus starptautiskos kontaktus, un individuāli
sacentās par 600, 300 un 200 EUR lielām naudas balvām.
Junior Peak Time ir mūsdienu izglītības jauns paveids, kas rada iespēju iegūt jaunas
zināšanas, mācīties no veiksmīgu biznesa profesionāļu pieredzes, apmeklējot vieslekcijas par
uzņēmējdarbību un ekonomiku, un izaicina skolēnus pierādīt ne tikai savas personīgās spējas
un talantus, bet arī prasmi strādāt internacionālā komandā.
Junior Peak Time galvenie mērķi:


Apvienot biznesā un ekonomikā ieinteresētus vidusskolēnus no Baltijas.



Nodrošināt Junior Peak Time dalībniekus ar iespēju iegūt vērtīgas zināšanas.



Veicināt sabiedrībā aktīvu un talantīgu jauniešu skaitu.



Popularizēt augstas kvalitātes modernu izglītību.

Konkurss sastāv no diviem posmiem: pirmais posms interneta vidē un otrais posms jeb fināls
Rīgā, kur četrdesmit labākie skolēni divu dienu laikā apgūst izglītojošu ar uzņēmējdarbību un
ekonomiku saistītu materiālu un pēc tam jaunās zināšanas pielieto praktiski, individuāli un
grupās risinot Rīgas Ekonomikas augstskolas (REA) absolventu un administrācijas sagatavotus
uzdevumus. Fināla ietvaros dalībnieki arī tiek iesaistīti aktivitātēs, kas veicina kultūras apmaiņu
un stiprina saikni starp Baltijas valstīm.
Junior Peak Time tiek organizēts ciešā sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu.
Dalībnieki tiks nodrošināti ar augstas kvalitātes inovatīvu sacensību un visradošākie un
spējīgākie skolēni saņems vērtīgas balvas.
Konkurss noris angļu valodā, un dalība tajā ir bez maksas.
Pieteikšanās sacensībām - līdz 9.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu Junior Peak Time
mājaslapā www.juniorpeaktime.org.
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