
FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMO INTEGRAVIMAS MOKYKLOSE 

 

Ko siekiame? 
   

 

Mokiniai orientuosis sudėtingame finansinių 
paslaugų ir produktų pasaulyje, atsakingai 
priims svarbius finansinius sprendimus, bus 
atsparūs visuomenės ir aplinkos krizėms. 
 

Finansinis raštingumas – kompetencija  
 

 Žinios ir supratimas            Finansinis raštingumas (FR kompetencija) įgalins mokinius  
 Gebėjimai ir įgūdžiai           nuovokiai ir veiksmingai spręsti apie finansus jų  
 Nuostatos ir vertybės         kasdieniame gyvenime ir kai taps suaugę. 
 Elgesys 
 Verslumas ir iniciatyva 

 

Kaip veikiame siekdami tikslų?           Finansinis raštingumas – bendrojo ugdymo dalis 

                                                                    
 Kiekvienas mokinys mokosi apie finansinius 

dalykus nuo darželio ir bendrojo ugdymo 
pabaigos. 

 Finansinis ugdymas integruotas į Bendrąsias 
programas, įvairius mokomuosius dalykus.   

 Lankstūs ugdymo planai ir tvarkaraščiai  
leidžia rinktis FR modulį.  

 Turinys pritaikomas pagal amžiaus grupes: 
pinigų samprata ir mokėjimai; asmeninių finansų 
valdymas ir planavimas; rizika ir nauda; 
finansinių paslaugų žemėlapis ir  vartotojo teisės.  

 Veiksmingi mokymo(si) metodai pagrįsti 
tikrovės situacijų tyrinėjimu, žinių taikymu 
ugdant nuostatas ir elgesį, interaktyvumu.                          

 Bendradarbiauja mokytojai, mokiniai ir socialiniai 
partneriai – mokyklos bendruomenės ir verslo 
įmonių, bankų atstovai.  

 Aiškūs kriterijai, kaip rinktis mokymo  ir mokymosi 
šaltinius – ne tik vadovėlius, vengiant  
rinkodaros informacijos.   

 Neformalusis ugdymas - finansinį raštingumą 
skatinančios akcijos, būreliai ir iniciatyvos, vengiant 
privačių ir viešų interesų konflikto. 

 Mokytojams ir administracijai numatomos 
galimybės profesiniam tobulėjimui, dalijamasi 
finansinio raštingumo ugdymo patirtimi. 

 Koordinuota strategija Švietimo ir mokslo, Finansų 
ministerijų bei Lietuvos banko užtikrina vieningą 
požiūrį švietimo sistemos lygmenyse. 

   

                  
 
Iš ko matysime, kad pasiekėme tikslus? 
     

                       
 

 
 Mokiniai įsivertina FR kompetencijos lygį ir pažangą, 

kaupia aplanką.  
 Mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai analizuojami, 

atliekami sistemingai kas 3-5 metus. 
 Remiantis išorės stebėsenos duomenimis, konkursais 

įvertinamos geriausiai dirbančios mokyklos. 
 Bendradarbiaujant su kolegomis, įgyvendinama  

finansinio ugdymo tarpdalykinė integracija. 
 Mokytojų profesinis tobulėjimas įgalina juos taikyti 

efektyvius metodus, priemones, turtingas užduotis. 
 

Vidurinis ugdymas 
1. Dorinis ugdymas 
2. Kalbinis ugdymas 
3. Matematinis ugdymas 
4. Gamtamokslinis ugdymas  
5. Socialinis ugdymas 
6. Meninis ir technologinis ugdymas 
7. Kūno kultūra ir sveikatos ugdymas 

 Pagrindinis ugdymas 
1. Dorinis ugdymas 
2. Kalbinis ugdymas 
3. Matematinis ugdymas 
4. Gamtamokslinis ugdymas  
5. Socialinis ugdymas 
6. Meninis ugdymas 
7. Technologinis ugdymas 
8. Kūno kultūra ir sveikatos ugdymas 

  
Pradinis ugdymas 

1. Dorinis ugdymas 
2. Kalbinis ugdymas 
3. Matematinis ugdymas 
4. Gamtamokslinis ir socialinis ugdymas 
5. Meninis ir technologinis ugdymas 
6. Kūno kultūra ir sveikatos ugdymas 

                             

 

 

 

                                                                                                                      

 

  


