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2019 m. Finansinio švietimo 

savaitės metu suorganizuota 

konferencija moksleiviams. Joje 

dalyvavo virš 350 moksleivių ir 

mokytojų. Konferencija transliuota 

tiesiogiai internetu ir sulaukė 

beveik 12 tūkst. peržiūrų.

2019 m. jau 10 kartą 

organizavome Nacionalinę 

ekonomikos mokytojų 

konferenciją. Joje kasmet 

dalyvauja apie 170 

mokytojų 

iš visos Lietuvos

2019 m. daugiau nei 5000 

studentų, moksleivių ir 

mokytojų dalyvavo Finansų 

instituto rengiamose 

paskaitose ir renginiuose, 

skirtuose finansiniam 

raštingumui 

ugdyti

Ekspertų komentarai 

ir periodiškai 

atliekami tyrimai

FI komentaras: „Kiek 

kainuoja senatvė Lietuvoje?“
Nacionalinė ekonomikos mokytojų 

konferencija

Pradėjau verslą dar mokykloje ir... kas 

iš to gavosi? 
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Suprasdami jaunosios kartos 

švietimo svarbą nusprendėme 

žengti svarų žingsnį, ugdant 

sąmoningą bei sėkmingą 

visuomenę, ir įkurti vaikų bei 

jaunimo finansinei edukacijai 

skirtą specialią erdvę –

„Swedbank“ Finansų 

laboratoriją.

Tikslas –

kad jaunimas 

Lietuvoje būtų 

kuo geriau 

pasiruošęs 

savarankiškam 

gyvenimui
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Mainai, 

pinigų ir 

bankų 

istorija

Ištekliai ir 

kūrybingas jų 

panaudojimas

Biudžeto 

planavimas Atsakingas 

skolinimasis

Karjeros kelio 

pasirinkimas

Tikslingas 

taupymas ir 

ilgalaikis 

kaupimas



2019 m. Finansų laboratorijoje skaičiais

Virš 5 tūkst. 

moksleivių

Priimame 

moksleivius

nuo 1 iki 12 

klasės

225 val. 

finansinio 

raštingumo 

pamokų

2-a Finansų 

laboratorija 

Klaipėdoje

4 video

pamokos

300 

ekskursijų
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www.finansulaboratorija.lt – Pamokos kitaip 

• Ištekliai

• Biudžeto planavimas

• Taupymas

• Skolinimasis

• ...

Kuo naudingi mainai?

Kodėl verta planuoti savo pajamas bei 

išlaidas?

Kaip taupyti neprarandant 

džiaugsmo?

Kaip riboti ištekliai skatina technologijų 

pažangą?

http://www.finansulaboratorija.lt/


www.finansulaboratorija.lt – „Ekonomikos klasė“

http://www.finansulaboratorija.lt/




© Swedbank

Public

Information class

Kviečiame iš anksto

registruotis internetu apsilankymams 

„Finansų laboratorijoje“ Vilniuje arba

Klaipėdoje :

www.finansulaboratorija.lt
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