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Kodėl mokykla nusprendė 
dalyvauti projekte?

 Įžvelgėme, kad nepakankamos mokytojų, 
mokinių finansinio raštingumo žinios 
(integravimo galimybės)

 Tėvų lūkestis šviečiant vaikus finansinio 
raštingumo srityje 

 2019-2020 m. m. finansiniam 
raštingumui pradinėse klasėse stiprinti



Pradinio ugdymo programą vykdančių mokyklų 
pilotinio projekto „Mano bendruomenė“ 

finansiniam raštingumui stiprinti
atrinktų mokyklų sąrašas



Progimnazija atrinkta pradinio ugdymo programą 
vykdančių mokyklų projekto finansiniam raštingumui 

stiprinti pilotine mokykla



Mokyklų komandų parengimo seminaras „Mano 
bendruomenė“

Seminaro tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų finansinio
raštingumo ir verslumo dalykines ir didaktines kompetencijas,
kurios leistų programą pabaigusiems mokytojams dirbti su
finansinio raštingumo stiprinimo programa „Mano bendruomenė“.



Tinklalapis „Finansinis raštingumas ir verslumas 
mokykloje“

ttps://www.facebook.com/Finansinis-ra%C5%A1tingumas-ir-verslumas-mokykloje-
214353386128182/?eid=ARBGU3qnZ3H4P5qcizaMS86NS0gYbBSCnlz8r19NxDEHax0IbwfG2ikrDQ2Ve1aBlRZiirqZxZdLssLi

https://www.facebook.com/Finansinis-ra%C5%A1tingumas-ir-verslumas-mokykloje-214353386128182/?eid=ARBGU3qnZ3H4P5qcizaMS86NS0gYbBSCnlz8r19NxDEHax0IbwfG2ikrDQ2Ve1aBlRZiirqZxZdLssLi


Penkios finansinio raštingumo pamokos

 „Bendruomenės nariai dirba kartu“

 „Keksiukų kepyklėlėje“

 „Darbas įmonėse ir valstybės institucijose“

 „Balsuokime“ 

 „Pinigų judėjimas bendruomenėje“



Penkios finansinio raštingumo pamokos



Penkios finansinio raštingumo pamokos



Seni daiktai atgyja...





Integruota diena  „Keksiukų kepyklėlėje“



Integruota diena  „Keksiukų kepyklėlėje“



Mokomės prekiauti



Mokomės taupyti

 Pasigaminom pieštukines iš antrinių žaliavų



Svarbu ne tai, kiek uždirbi, 
o kiek sugebi išlaikyti

Sėkmės mokytojas Robertas  Kiyosaki



EKAI - žinių pinigai



Finansinio raštingumo ir verslumo pamokos

Savivaldybės mero pavaduotojo Deivido Labanavičiaus ir mero 
patarėjo Lauro Jagmino susitikimas su ketvirtokais. 





Robotikos varžybų centre „RoboLabas“



Y kartos tėvus yra apėmusi 
pirkinių manija



Išvyka į Žaislų muziejų



Išvyka į Pinigų muziejų



Edukacinis užsiėmimas 
„Slaptas pinigų gyvenimas“

 Pinigų judėjimas.

 Sąmoningas  taupymas. 

 Senieji pinigai, monetos, 
popieriniai pinigai, 
elektroninės banko kortelės. 

 Kas yra balansas, kaip galima 
ir kodėl reikia turėti 
santaupų.

 Pinigų vertė ir jų racionalaus 
panaudojimo svarba. 

 Kelionė po pasaulį. 

 Pamoką veda personažas –
bankininkas, kuris kelionės po 
pasaulį metu tapo kapitonu.



Finansinio raštingumo „Pamokos kitaip“
https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija/pamokos-kitaip?fbclid=IwAR1xZ8890P6sg49JIz3cVrynNtI2KihM-

cEul0qy8DR7DfRKt64EaaoH5Vg

https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija/pamokos-kitaip?fbclid=IwAR1xZ8890P6sg49JIz3cVrynNtI2KihM-cEul0qy8DR7DfRKt64EaaoH5Vg


Žaidimas „Pasiruošk gyvenimui“
https://dziveigatavs.manasfinanses.lv/lt/?fbclid=IwAR0sO-Bj5lWbHtxVoEhdM45fvgZtgOsVvOxsz8nUcLInfEtXkOV_ZSidbic

 Kaip asmeniniai sprendimai 
lemia finansinį stabilumą?

 Kaip pinigų kaupimas lemia 
ir veikia ne tik tam tikrą 
gyvenimo etapą, bet ir 
ilgalaikę perspektyvą?

 Kas tu – finansų valdymo 
meistras, nerūpestingo 
gyvenimo žinovas ar abiejų 
derinys?

https://dziveigatavs.manasfinanses.lv/lt/?fbclid=IwAR0sO-Bj5lWbHtxVoEhdM45fvgZtgOsVvOxsz8nUcLInfEtXkOV_ZSidbic


Leidinys mokytojams
https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija-ekonomikos-klase/kvieciame-skaityti-antra-ekonomikos-klases-

numeri?fbclid=IwAR020tfmKCPSkmKGvT6gXb3a6SO8TPUBcCTS7ISvizvyj0zZOfHgeSvp90I

https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija/ekonomikos-klase/naujas-leidinys-mokytojams-ekonomikos-
klase?fbclid=IwAR1MJ9qd9PgiE_Px79wjE3tr4uqtqQqZT7KCJgCoJvgNsciuHFVhFOoyl9k

https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija-ekonomikos-klase/kvieciame-skaityti-antra-ekonomikos-klases-numeri?fbclid=IwAR020tfmKCPSkmKGvT6gXb3a6SO8TPUBcCTS7ISvizvyj0zZOfHgeSvp90I
https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija/ekonomikos-klase/naujas-leidinys-mokytojams-ekonomikos-klase?fbclid=IwAR1MJ9qd9PgiE_Px79wjE3tr4uqtqQqZT7KCJgCoJvgNsciuHFVhFOoyl9k


Finansų anatomija



Edukacinis žaidimas „Pinigėnai“

Internetinio žaidimo „Pinigėnai“ tikslas – suteikti vaikams 
pagrindinių žinių apie tai, kas yra pinigai, kokia jų vertė, kaip 
pasirinkti prioritetus ir taupyti.

www.pinigenai.lt

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.pinigenai.lt/?fbclid=IwAR29sUN7OeUF7xS71T9JXkoctZdM5W34HWJGjnQ_tw2coHiWsZ3U_8M_ZeQ&h=AT2SkWrVS3wYrKSs2RnGEKWqysUi3jnU2fEKZliYwxL5aAFgjsQ58Y3xUlBG6G1NEwVhMCYr_ekx4Y4mRn9XsMtODn9NzM2jS-RWy4t7n4DA3wIwq-gJ0rcnqHA7BEtAS5IMRAyF6Yt00HA_mE5SMMD5_Ry_Db2zsi5bGL8XYOEbxD4t8evQXzzFIR378mgj2cE9gmrxFXNC2FuugHk-p35oelnUTgNhFiBlBoyeCGW5GIEaUOIb3fOuZuhycQYgp8ROixzbNk8YARYDX-8jux0QxDxktVVc8Rq-O6bC84vgqfE4glKDeAzoDhUyVJw5j8735C6cMSHS8PALjMz73F6msgjjqTcqz7w962LMrSzp145_lURAHRXS9m6GrAvnJk0kPEOsZm1QBWNWNjC9fCzp0LmyPPVvQY5cL5u2zim_eAxS7h1N8Q4Ss-knswcqPkMuUtr7FnWatmEgJ2mUUUA3ygkxHDpsR0r_jtK5nKwB6QWdprK9upUtnCM02g-jP0KxN7ZZ9gXtG6PwuuxLXKk2euTY17RFfMvMDHdagXRGBNXSx3m3RuPVlKtJPkPtiXpGo5FrsJYI6fqxjFXQjKP5uH0v1YnMRGRtgHRqfUhNhnZ168XCqpc-Yjg-HJhHFjkoV9AUIA


e-pamoka „Asmeniniai finansai? Tai paprasta!’’

https://www.youtube.com/watch?v=xkGe3SPHpZ4&fbclid=IwAR037aAw8Y-8G2-2xjs0zqTxmS6g9WmvxVhetuYg1OXBDrTGVXhoivX4Jxg

https://www.youtube.com/watch?v=xkGe3SPHpZ4&fbclid=IwAR037aAw8Y-8G2-2xjs0zqTxmS6g9WmvxVhetuYg1OXBDrTGVXhoivX4Jxg




Mokslo sriuba: kaip spausdinami pinigai?



Filmukas vaikams apie eurų banknotus ir 
monetas – žaisk žaidimą Euro Run!

http://www.pinigumuziejus.lt/lt/filmukas-vaikams-apie-euru-banknotus-ir-monetas-zaisk-zaidima-euro-
run/?fbclid=IwAR1sQ_vtPqn9LqVfXFkiUOedkWh5UKDqpREDeF_jVBOEEOVW3JnUUk-JBTg

http://www.pinigumuziejus.lt/lt/filmukas-vaikams-apie-euru-banknotus-ir-monetas-zaisk-zaidima-euro-run/?fbclid=IwAR1sQ_vtPqn9LqVfXFkiUOedkWh5UKDqpREDeF_jVBOEEOVW3JnUUk-JBTg


Animacija



Finansinio raštingumo, ekonominio mąstymo bei 
verslumo ugdymo žinių radijo laida „Pinigai ant 

medžių neauga“



Versli klasė



Projektas „Mano miesto statyba“ 



Projektas „Mano miesto statyba“ 
 Solidworks pradmenys
 Solidworks eskizo pradmenys
 Projektavimas Solidworks programa
 3D projektavimas ir spausdinimas 3D spausdintuvu



Respublikinė finansinio raštingumo konferencija-
idėjų mugė „Pinigai ant medžių neauga“ 

(2020 m. birželio 3 d.)

Konferencijos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų finansinio 
raštingumo ir verslumo dalykines ir didaktines kompetencijas, 
pasidalinti  pilotinių mokyklų finansinio raštingumo stiprinimo 
programos „Mano bendruomenė“ įgyvendinimo idėjomis, pristatyti 
efektyvias finansinio raštingumo veiklas, organizavimo metodikas; 
skleisti patirtį, papildyti savo „profesijos portfelį“ naujais 
metodais.



Dovanokime dvasines dovanas. 
Tai nieko nekainuoja!





Dėkojame už dėmesį!
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